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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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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

21
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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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Szombathely, Fő tér 7. Telefon: 94/329-029
Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.30, Szo.: 8.30-12.30
Hoya 1,5 karc és tükröződésmentes egyfókuszú lencsék, komplett szemüvegvásárlás 
esetén 2019.05.31-ig érvényes. Részletek az üzletben! 27
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SZEMÜVEGLENCSÉK

50%

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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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Tipo modellek

már 3 490 000 Ft-tól.

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBőL.

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7-8,3 l/100 km; CO2 kibocsátás: 98–146 g/km. A képen látható autó illusztráció. Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Részletek a márkakereskedésekben és a www.fiat.hu weboldalon.

Fedezze fel az új Fiat Tipo modelleket kivételesen tágas belső térrel,
fejlett technológiával és a legmodernebb biztonsági felszereltséggel.

Szombathely, Zanati út 27/A Tel.: 94/522-880 • www.bonuskft.com
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Keresse további egyedi kedvezményeinket!

30-80 kW-os fatüzelésre kifejlesztett 
vízrostélyos, hamuládás, katalizátorral 
felszerelt kazánok megrendelhetők. 
Nagy ajtók, könnyű kezelhetőség, 
kényelmes fűtés, olcsóbb meleg.

CSEPREGI KAZÁNOK

5 év
garanciával!

FŰTSÖN OLCSÓBBAN!

Horváth Antal Csepreg, Bercsényi u. 27.
+36-70/275-72-13 • www.csepregikazan.hu

30kw
250 mm átmérő – 5,3 m
200 mm átmérő – 6 m
180 mm átmérő – 7,3 m

40kw
250 mm átmérő –5,7 m
200 mm átmérő – 8 m
180 mm átmérő – 11 m

50kw
250 mm átmérő – 6,5 m
220 mm átmérő – 8 m
200 mm átmérő – 10,5m

Ideális kémény méretek
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Március 15-én a Vasi Skanzen ismét a kicsi huszárok kiképzőhelyévé vált. A huszártoborzóra 
most is rengetegen voltak kíváncsiak, és természetesen idén sem maradhatott egyetlen el nem 
fogott labanc sem a falumúzeum területén. Cikk a 2. oldalon  Fotó: Cseh Gábor

Ismét kiűzték a labancokat 
a Skanzenből



2 Vas megyei Szuperinfó 2019. március 20.

Ivartalaníttatsuk-e 
kedvencünket?
Néhány szó az ivartalanításról

Dr. Varjú Gábor
klinikus szakállatorvos

Fejlett állattartó kultúrá-
jú országokban-tőlünk nyu-
gatabbra-általános, hogy 
a tenyészteni nem akart 
kutyákat, macskákat fiata-
lon, egy éves kor előtt ivar-
talanítják. Teszik ezt első-
sorban állatvédelmi cél-
ból, így lehet megakadá-
lyozni a felesleges sza-
porulatot, nincsen utcá-
ra kitett, gazdátlan, kóbor 
állat. Vas megyében jelen-
leg igazi, működő állatmen-
hely nincs. A néhány gyep-
mesteri telep nem tud meg-
birkózni az évente utcára 
kerülő sok száz állattal. A 
kóbor macskákkal semmi-
féle intézményes keretben 
nem foglalkoznak. Ezért az 
állattartók felelőssége óri-
ási. Arra kérek mindenkit, 
aki nem tenyésztő inkább 
ivartalaníttassa nőstény 
macskáját és szuka kutyá-
ját. Számos kellemetlen-
séget előz meg, és egész-
ségügyi indokai is vannak. 
Nem igaz az a tévhit sem, 
hogy egyszer szülnie kell az 
állatnak.

A kertben tartott szu-
ka tüzeléskor a környék 
összes kanját odavonzza, 
az „udvarlóknak” a legma-
gasabb kerítés sem aka-
dály. A lakásban tartott 
nőstény összevérez min-
dent. A kutyák évente két-
szer tüzelnek egészen a leg-
idősebb korig folyamatosan. 
A nőstény macskák havonta 
ivarzanak, amíg nem vem-
hesülnek. Ilyenkor „pana-
szosan” nyávognak, ami 
nagyon kellemetlen. Sok-
szor állatorvoshoz viszik 
a cicát, mondván beteg, 
pedig csak tüzel. Az ivarta-
lanított állatok kevésbé csa-

varognak, szelídebbek, ked-
vesebbek, jobban megőrzik 
kölyökkori játékos tulajdon-
ságaikat. Főleg kandúroknál 
drámai a változás herélten 
nem agresszívak, vizeletük-
kel nem jelölgetnek.

Egészségügyileg is indo-
kolható a műtét, megelőz-
hető az idősebb korban 
gyakori gennyes méhgyul-
ladás, csökkenthető az 
emlődaganat kialakulásá-
nak esélye. Utóbbi hatás 
csak a fiatalkori beavatko-
zástól várható. Kandúrok 
esetében a várható élet-
tartam majdnem kétsze-
res a heréltek javára.

Nem mindegy az sem 
milyen műtétet végzünk. A 
petevezető lekötését kórhá-
zunkban soha nem csinál-
juk. A kutya utána ugyan-
úgy tüzel, sok a szövőd-
mény: petefészek ciszta, 
gennyes méhgyulladás. 
Véleményem szerint szin-
tén nem szerencsés csak 
a petefészek eltávolítása, 
a bennmaradt méh évek 
múlva begyulladhat. A leg-
kevesebb szövődménnyel 
a teljes méh és petefészek 
kivétel jár. Nem jó alternatí-
va gyógyszeres tüzelés-el-
nyomás sem, csak egymás 
utáni három ivarzás felfüg-
gesztésére alkalmazható, 
szintén sok a méhgyulladá-
sos, emlődaganatos követ-
kezmény.

Mint minden beavatko-
zásnak ennek is lehetnek 
mellékhatásai. Gyakori az 
elhízás, ez azonban meg-
felelő étrenddel megelőz-
hető. Egy-két százalék-
ban előfordulhat vizelettar-
tási zavar, ez gyógyszerrel 
kezelhető.

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 Március 15-én a Vasi Skanzen ismét a kicsi hu-
szárok kiképzőhelyévé vált. A huszártoborzóra most 
is rengetegen voltak kíváncsiak, és természetesen 
idén sem maradhatott egyetlen el nem fogott la-
banc sem a falumúzeum területén.

Szombathely Város Fú-
vószenekarának ünnepi 
műsora után Torma-Ha-
sza Mónika evangélikus 
lelkész imádságával, dr. 
Puskás Tivadar, Szombat-
hely megyei jogú város 
polgármesterének ünne-
pi köszöntőjével és Sáto-
ry Károly főszervező, a 
Klapka György Lovas Pol-
gárőr és Hagyományőrző 

Egyesület elnökének kö-
szöntőjével vette kezde-
tét a Vasi Skanzenban a 
huszártoborzó. 

A gyerekeknek a Skan-
zen területén felállított 12 
helyszínen kellett teljesí-
teni a próbákat. Volt, ahol 
dugós puskával kellett lő-
ni, volt, ahol énekelni kel-
lett, de a pogácsasütés és 
térképészeti feladatok is 

részét képezték a nagy 
huszárkiképzésnek. 

Az időjárás is kegyes volt 
a programra ellátogatókkal, 
hiszen egészen a nagy ösz-
szecsapásig váratott magára 
az igazi eső.

A próbákat teljesítő gye-
rekeket dr. Hende Csaba, az 
Országgyűlés alelnöke, dr. 
Puskás Tivadar polgármes-
ter és az egyesület 11-es Hu-
szár tagozatának huszárjai 
avatták fel kis huszárokká. 
A kis huszárokkal megerő-
sített magyar sereg együttes 
erővel kiűzte a labanc csa-
patot a Skanzen területéről. 

Ismét kiűzték a labancokat 
a Skanzenből

Fotók: Cseh Gábor  
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n A magyar kultúra 
ápolásáért adható leg-
nagyobb elismerést ka-
pott Törőcsik Mari Ve-
lemben élő színésznő. A 
díjat Orbán Viktor, Ma-
gyarország miniszterel-
nöke személyesen vitte 
el a művésznőnek vele-
mi házába.

Orbán Viktor saját Face-
book-oldalán posztolta ki, 
hogyan adta át személyesen 
a Velemben élő Törőcsik Ma-
rinak a Kossuth-nagydíjat.

A Kossuth-díj a magyar 
kultúra művelésének és ápo-
lásának elismeréséért járó 
legmagasabb magyar álla-
mi kitüntetés, amely Kos-
suth Lajosról kapta a nevét. 
Az Országgyűlés 1948-ban 
1848. március 15. centenári-
uma alkalmából alapította. 
1990 óta a köztársasági el-

nök adományozza, általában 
a miniszterelnök előterjesz-
tése alapján. A díjat rendsze-
rint március 15-én adják át.

A színésznő hosszú hó-
napokat töltött kórházban, 
ahonnan 2018 januárjában 
mehetett haza. Egészség-
ügyi állapota miatt nem tu-
dott részt venni a budapesti 

díjátadón. Nem kellett azon-
ban sokáig várnia, hogy dí-
ját megkapja, hiszen Orbán 
Viktor személyesen kopog-
tatott be velemi házának 
ablakán, hogy átadja neki 
kitüntetését.

A színésznő látható-
an meglepődött, hogy az 
ország miniszterelnöke 

látogatta meg, aki készsé-
gesen elismerte, látogató-
ba is eljött volna, de most a 
köztársasági elnök küldte, 
kötelességből jött. A mű-
vésznő elárulta, a tévében 
azért ő is megnézte a dí-
játadót, látta, milyen nagy 
tapsot kapott.

Törőcsik Mari a magyar 
kulturális élet legtöbbet díja-
zott művésze. A Nemzet Szí-
nésze és a Nemzet Művésze 

címmel kitüntetett, három-
szoros Kossuth-díjas, két-
szeres Jászai Mari-díjas és 
Balázs Béla-díjas magyar 
színművésznő, érdemes és 
kiváló művész, a Halhatat-
lanok Társulatának örökös 
tagja. Azon kevesek egyi-
ke, akik díjat nyertek a can-
nes-i fesztiválon is. 2017-ben 
a Forbes őt választotta a 4. 
legbefolyásosabb magyar 
nőnek a kultúrában.

Orbán Viktor személyesen adta át 
a Kossuth-nagydíjat Törőcsik Marinak

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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Fotók: facebook
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n Csepregen is megemlékeztek Ady Endré-
ről halálának százéves évfordulója kapcsán. 
A könyvtárban rendezett előadás keretében 
betekintést nyerhettek a költő életébe az 
irodalomkedvelők. 

1919. január 27-én halt 
meg Ady Endre, százéves 
évfordulója alkalmából or-
szágszerte emlékeznek meg 
a költőről. Ez alkalomból ér-
kezett dr. Reisinger János 
Csepregre, aki már Erdély-
ben, Celldömölkön és más 

településeken is 
tartott előadást. 

Adyról más-
ként. Roncs és 
ragyogás címmel 
tartott előadást 
az irodalomtör-
ténész a csepre-
gi könyvtárban. A cím két 
szavára építette fel bemu-
tatóját a költőről. Kiemelte, 
hogy bár önsorsromboló éle-
te volt Adynak, akárcsak Ba-
lassi Bálintnak és Pilinszky 

Jánosnak is, költészetével 
mégis fel tudott emelkedni.

Dr. Reisinger János bu-
dapesti irodalomtörté-
nész több irodalmi kötetet 
is megjelentetett, köztük 

füveskönyveket, versgyűj-
teményeket. Az egyik gyűj-
temény egy tematikus ver-
sgyűjtemény, amely 1400 
magyar verset tartalmaz. 

Nem véletlen, hogy ren-
dezvényei során lehetősé-
get ad a közönségnek 1–1 
vers elszavalására, hiszen 
fontos küldetésnek tartja, 
hogy minél több verset tud-
junk fejből, ezzel is tiszte-
legve a költők előtt.  Ennek 
kapcsán indított el egy or-
szágos verstanuló mozgal-
mat, amelyben Kisversek 
költészete című könyvéből 
kiválogatott művekkel lehet 
részt venni.
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Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitvatartás: H–P: 9.00–17.30, Szo: 9.00–12.30

COFIDIS ÁRUHITEL!

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

Fürdőszoba 
bútorok nagy 
választékban!

Forgószékek nagy 
választékban!

Álló fogasok 
nagy 

választékban!

Frimon 160 gardrób
114 300 Ft 76 200 Ft

Casa kanapé
132 500 Ft 88 300 Ft -tól

Rico szekrénysor
209 900 Ft 139 900 Ft

Lorenzo nappali sor
156 300 Ft 104 200 Ft

Berta 6 személyes étkező
158 600 Ft 105 700 Ft

Panka gyerekheverő
37 400 Ft 24 900 Ft

27
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Vegas 3 fali polc
10 400 Ft 6 900 Ft-tól

München 6szem. étkező
248 900 Ft 165 900 Ft

Francia sarok
226 400 Ft

150 900 Ft-tól

Marina rugós fr.ágy
98 900 Ft 65 900 Ft

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

Dohányzó asztalok
nagy választékban!

Mori sarok
171 600 Ft 114 400 Ft

Jana 3-1-1
211 100 Ft 140 700 Ft

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

Maxi előszoba
54 300 Ft 36 200 Ft

Cindy kanapé
137 700 Ft 91 800 Ft -tól

Jas kanapé
89 900 Ft 59 990 Ft

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 27
00

03

Adyról másként

Fotók: VDK
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n Hat év után veszített mérkőzést otthonában a szom-
bathelyi együttes, így pedig oda a hazai veretlenségi 
sorozat is.

Mindkét oldalon nagy volt 
a fogadkozás a vasi El Clasi-
co előtt, amelyet megyénk-
ben a kosárlabda ünnepé-
nek is tartanak a szurkolók. 
Az első felvonást még ősz-
szel a Körmend nyerte 92-88 

arányban, így a Falco min-
denképpen szeretett volna 
visszavágni az elszenvedett 
vereségért. Kiválóan kezd-
te a derbit ennek megfele-
lően a szombathelyi csapat. 
Govens extra formában 

termelte a triplákat és alig 
5 perc alatt már 17-0 állt az 
eredményjelzőn. Ezt követő-
en a karmester pihenőt ka-
pott, ez pedig megtörte a sár-
ga-feketék lendületét és az 
addig védekezésben, vala-
mint támadásban is gyengél-
kedő Rába-partiak maguk-
ra találtak. Az első negyed 
végén azonban még így is 

jobban állt a Falco. Aztán a 
folytatásban egy hosszúra si-
került rövidzárlat jött, amit 
Ferenczék kihasználtak. Tíz 
perc alatt hazai környezet-
ben csak négy pontot szer-
zett a szombathelyi csapat, 
míg Csorvásiék ledolgozták 
hátrányukat és a szünetre 
már előnnyel vonulhattak. 
A szurkolók mindkét olda-
lon kitettek magukért. Ez né-
miképp segítette a kosaraso-
kat is, hiszen hol az egyik, 
hol a másik fél akarata telje-
sült a folytatásban. A Falco 
több ízben is felzárkózott, 
azonban a kulcspillanatok-
ban rendre rossz döntéseket 
hoztak és tiszta dobásokat 
is rontottak. Így a végén a 
vendégek örülhettek, hiszen 

ezzel a sikerrel kétszer is le-
győzték az alapszakaszban 
a Falco együttesét, ráadásul 
bevették az eddig bevehetet-
len várként elhíresült Aréna 
Savariát is.

Falco-Vulcano Energia 
KC Szombathely–
Egis Körmend 68–76 
(24–13, 4–21, 18–23, 
22–19)
Falco: Govens 14/12, Perl 
15, Curry 14/6, Bruinsma 2, 
Reddic 19.
Csere: Balmazovic 4, Váradi 
–, Tóth N. –.
Körmend: Németh –, 
Price 13/3, Bradford 10, 
Hammonds 14/3, Delas 11.
Csere: Thames 15/3, 
Csorvási 7, Ferencz 6/6, 
Oroszi –.

minőségi n
yílászá

rók!

MB Magyar Brands díjas

Vas Megyei 
márkaképviselet

Érvényes: 2019. március 31- ig.
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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.
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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

Hihetetlen fordulatok a Falco–Körmend meccsen

Curry Ferencz szorításában tört kosárra, a mérkőzés végén a vendégek csapatkapitánya 
örülhetett  Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n Ha hétvégén a négy 
fal közé szorulunk, akár 
szórakoztató, kreatív 
tevékenységgel is tölt-
hetjük az időt.

Minden háztartásban 
találunk üres WC pa-
pír gurigát, vízfestéket, 
hobby festéket, ragasz-
tót és ollót. Pár extra 
dolgot pl. műanyag sze-
mecskék, zsenília drót, 

színes karton, dekopázs 
ragasztó, szalvéta pedig 
bármely hobby boltban 
beszerezhető.

Néhány könnyen el-
készíthető dekoráció 
húsvétra: 

Készüljünk 
a  Húsvétra!

Kreatív sarok

A kreatív 
ötletek 

támogatója:

Az ötletek és az 
alapanyagok

nálunk beszerezhetők!

Hobby-
sarok
Szombathely,

Wesselényi u. 2.
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GYERMEKFALVAK
SOS

MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK
MAGYARORSZÁG

GYERMEKFALVAK

GYERMEKFALVAK

Emma vagyok, 4 éves.
SOS nevelőszülőt keresek!
 
Segítenél a szülők nélkül 
élő gyerekeknek?
Nevelőszülőket 
keresünk! 

+36 20 417 1129
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2019. május 31. – június 2. 
Éljük át együtt Ferenc pápa igehirdetését Csíksomlyón, utazzunk a GYSEV Zrt. 
zarándok vonatával e történelmi eseményre!

Menettérti utazás zarándokvonattal, önellátással, kényelmes, párnázott 
ülésekkel rendelkező, másodosztályú termes kocsikban.

Felszállási lehetőségek: Sopron, Fertőszentmiklós, Kapuvár, Csorna, Győr, 
Tatabánya, Budapest-Kelenföld, Szolnok, Püspökladány

Jegyek webáruházunkban, a www.gysev.hu/webaruhaz oldalon, 
valamint a GYSEV Zrt. és a MÁV-START Zrt. belföldi személypénztáraiban 
válthatók.

Részvételi díj: 24.990 Forint/fő

Az utasbiztosítást az ár nem tartalmazza, azt kérjük egyénileg megkötni!

99/577 212 www.gysev.hu
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gysev@gysev.hu

GYSEV ZARÁNDOKVONAT FERENC PÁPA
ÜNNEPI SZENTMISÉJÉRE, CSÍKSOMLYÓ 2019. 

Biharkeresztesen csak technológiai okok és határátmeneti hatósági ellenőrzés céljából 
áll meg a szerelvény. A menetrend és ezáltal a programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
A különvonat indulása minimum 500 fő részvételével garantált.

Bővebb információ: www.gysev.hu

2019. május 31. / 2019. június 1.
Állomás Érkezik Indul

Sopron 9:38
Fertőszentmiklós 9:58 10:00
Kapuvár 10:10 10:13
Csorna 10:24 10:27
Győr 10:50 11:05
Tatabánya 11:53 12:03
Kelenföld 12:42 12:52
Szolnok 14:38 14:41
Püspökladány 15:31 15:48
Biharkeresztes 17:03 18:31
Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 5:04

2019. június 1. / 2019. június 2.
Állomás Érkezik Indul

Csíkszereda (Miercurea Ciuc) 18:00
Biharkeresztes 2:31 3:05
Püspökladány 4:01 4:21
Szolnok 5:08 5:10
Kelenföld 6:56 6:59
Tatabánya 7:38 7:39
Győr 8:26 8:28
Csorna 8:46 8:46
Kapuvár 9:00 9:03
Fertőszentmiklós 9:11 9:12
Sopron 9:29

27
03

62

Varga Gyógygomba 
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott 
adagolás, kedvezményes házhozszállítás!

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

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

www.bioboltszombathely.hu

27
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Provence-i stílusú tojás.
Hamarosan megjelenik 

a boltokban a hungaro-
cell tojás, amely könnyen 
dekorálható.

Sima kötöző madzaggal 
körbe tekerjük, majd csipke 
szegéllyel és színes gyöngy-
gyel díszítjük.

Tojástartóból húsvéti 
csibe

Tojástartót szétvág-
juk, hobby festékkel szí-
nesre festjük, csibecsőrt 
narancssárga kartonból 

vágjuk ki, szemeket feke-
te filctollal rajzoljuk és 1 

színes tollacska a fejre. 
Kész is a csibécske.

Műanyag pohárból 
cukor, tojástartó

A poharak, a 
műanyagszemek, a 
zsenília drótok és a 
színes toll, boltban be-
szerezhetők.  A nyu-
szi fülei készülhetnek 
papírból. 
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9700 Szombathely, Jávor u. 18.
Nyitva: H–P: 7:30–16:30

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

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

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

Kerámia tetőcserepek
Betoncserepek

Tetőrendszereke és tartozékok

VÉGTELEN TETŐMEGOLDÁSOK

Kérje egyedi árajánlatunkat!

ROCKWOOL KŐZETGYAPOT 
HŐSZIGETELŐ AKCIÓ!

A megadott ár  5 cm vastag 
Multirock kőzetgyapotra vonatkozik, 

érvényes 2019.02.27.-03.31.

ROCKWOOL Multirock 
kőzetgyapot 

690 Ft/m2-től

 · 
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n Hiába volt egyenrangú ellenfele a Haladás a 
Ferencvárosnak, pont nélkül maradtak a szom-
bathelyiek. Azonban a találkozó nem ettől marad 
emlékezetes...

Egyre jobb formában van 
a Szombathelyi Haladás, 
amely az OTP Bank Ligá-
ban elfoglalt sereghajtó po-
zíciója ellenére is vitézke-
dett az elmúlt hetek során. 
A Honvéd FC és az Újpest 
felett aratott győzelmeket 
követően a szurkolók biza-
kodóak voltak a bajnoki cím 
legfőbb várományosának, a 
Ferencváros otthonában ví-
vott összecsapást megelő-
zően. Aztán a pályán muta-
tott játék alapján nem volt 
ok nélküli ez a remény. A 
Haladás – bár inkább a vé-
dekezéssel volt elfoglalva – 
masszív felállása nem ízlett 
Fradinak. Ráadásul Bamg-
boye révén életveszélyes 
kontrát vezetett a Hali. A 
nigériai támadó lépett ki és 

az üres kapura leadott kí-
sérletét egy védő blokkolta. 
Később fokozódott a Fradi 
nyomása, amely büntetőt is 
hozott. Hiába végezte el jól 
Varga a tizenegyest, Király 
hatalmasat védett. A szüne-
tig aztán kiegyenlítetté vált a 
játék és ennek az eredmény-
nek a vendégek örülhettek. 
A fordulás után aztán ma-
gasabb fordulatszámra kap-
csolt a fővárosi együttes és 
a 70. percben érdekes körül-
mények között – Lovrencsis 
lövésével – megszerezte a ve-
zetést a Ferencváros. Király 
jogosan jelezte a játékveze-
tőnek, hogy két hazai táma-
dó zavarta a védésben, a sí-
pmester azonban két sárga 
lapot is felmutatott a válo-
gatott rekordernek, aki így 

mehetett zuhanyozni. Ez-
után már nem volt esélye a 
Haladásnak a pontszerzésre, 
ráadásul Sigér révén meg-
duplázta előnyét az FTC. 
Becsületből még hajtottak 
a szombathelyiek, azonban 
nem sikerült szépíteni a haj-
rában. A vereség ellenére 

minden elismerést megér-
demel a Haladás, amely he-
lyenként egyenrangú ellen-
fele volt a bajnokesélyesnek. 
A kiállítás jogosságát egyéb-
ként nemcsak az érintett já-
tékos és a szurkolók, hanem 
a vezetőedző is erősen vitat-
ta a lefújást követően.

Nem csak a nevében volt zöld-fehér rangadó

Ferencváros–
Szombathelyi 
Haladás 2-0 (0-0)
Haladás: Király – Schimmer, 
Saláta (Kolcak), Tamás, 
Németh Milán – Dausvili 
– Ivanov, Holdampf 
(Mészáros), Rui Pedro, Ofosu 
(Rózsa) – Bamgboye.
Gólszerzők: Lovrencsics, 
Sigér.
Kiállítva: Király.

A csereként pályára lépő Mészáros Karol új lendületet adott a szombathelyiek számára, de gólt 
ő sem tudott szerezni                           Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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Nehézgépkezelő kollégákat 
keresünk, egyrészt láncos és 
gumikerekes forgókotróra, 

másrészt rostára, akik 
rendelkeznek „B” jogosítvánnyal is. 

Ugyanide keresünk 
gépkocsivezetőt 

C+E jogosítvánnyal billencs és 
nehézgépszállító szerelvényre. 

Tel.: 06 30/1900-203 (H.-P.: 7.30-15.30)
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A szombathelyi McDonald’s

éttermi dolgozó 
munkavállalókat keres,
elsősorban hétvégi, éjszakai munkavégzésre.

Jelentkezését a felvetel@clear97.hu e-mail címen, 
vagy a 30/558-0009 telefonszámon várjuk.

27
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Fogorvos munkatársat 
keresünk 

csapatunk bővítésére
kőszegi 

magánrendelőnkbe.

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

26
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2442 Unterwaltersdorf, Reisenbachstraße 10.
www.felbermayerfenster.at • office@felbermayerfenster.at   

Vorarbeiter 
Ihre Aufgaben:
•  Unterstützung des Betriebsleiters in allen Belangen
•  Mitverantwortung für den gesamten Produktionsprozess
•  Personalführung und Arbeitseinteilung in Vertretung des Betriebsleiters
•  Wareneingang inklusive Qualitätskontrolle
•  Vorbereiten der Aufträge für reibungslosen Ablauf in der Produktion
•  Produktionsüberwachung hinsichtlich Qualität u. Quantität
•  Kommissionieren der Waren
•  Reklamationsbearbeitung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsleiter
•  Überblick über Kapazität und Auslastung der Produktion
•  Prozessoptimierung der Produktionsabläufe von der Anlieferung über einzelne Produktionsschritte bis 

zur Auslieferung
•  Laufende Optimierungen und Verbesserungen von Organisation, Technik und Kostenstrukturen
•  Verantwortung für die Einhaltung von Arbeits-, Sicherheits-, Umwelt- und Brandschutzbestimmungen.
Voraussetzungen:
• Abgeschlossene technische Ausbildung
•  Erfahrung im Element- und Fernsterbau
•  Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst erforderlich.

Produktionsleiter/in:
Ihre Aufgaben:
• Unterstützung des Betriebsleiters in allen Belangen
• Mitverantwortung für den gesamten Produktionsprozess
• Personalführung und Arbeitseinteilung in Vertretung des Betriebsleiters
• Wareneingang inklusive Qualitätskontrolle
• Vorbereiten der Aufträge für reibungslosen Ablauf in der Produktion
• Produktionsüberwachung hinsichtlich Qualität u. Quantität
• Kommissionieren der Waren
• Reklamationsbearbeitung in Zusammenarbeit mit dem Betriebsleiter
• Überblick über Kapazität und Auslastung der Produktion
•  Prozessoptimierung der Produktionsabläufe von der Anlieferung über einzelne  

Produktionsschritte bis zur Auslieferung
• Laufende Optimierungen und Verbesserungen von Organisation, Technik und Kostenstrukturen
• Verantwortung für die Einhaltung von Arbeits-, Sicherheits-, Umwelt- und Brandschutzbestimmungen
Voraussetzungen:
• Abgeschlossene technische Ausbildung 
• Erfahrung im Element- und Fensterbau ist Voraussetzung
• Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst erforderlich.

Arbeitsort: 2442 Unterwaltersdorf, Reisenbachstraße 10
Bewerbung: PERSÖNLICHE VORSTELLUNG JEDEN DIENSTAG von 08.00 bis 08.30 Uhr mit 
Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf, Lehrbrief, Zeugnisse, etc.) bei Herrn Neuwirth.

UNSER ANGEBOT:
• Leistungsorientierte Bezahlung

• Abwechslungsreiche Aufgaben in einem teamorientierten Umfeld • Aufstiegsmöglichkeiten

27
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Szombathelyi területre  
műszakvezető 

munkatársat keresünk 

Feladatok: 
•  Vasúti személyszállító járművek takarítási  

tevékenységének megszervezése, ellenőrzése
•  Takarítási feladatok folyamatos ellenőrzése

•  Minőségi szolgáltatás folyamatos biztosítása  
12 órás váltott műszakban

Amit kínálunk:
•  Bejelentett munkahely

•  Szakmai kihívások
•  Biztos vállalati háttér

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehetséges:  
06-30-688-3954

27
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TRAFIKBA
MUNKATÁRSAT 

KERESÜNK,
aki megbízható, precíz, 

munkájára és környezetére 
igényes. 

Természetesen ezt mi 
kellőképpen honoráljuk: 

190.000-200.000 Ft NETTÓ 
fizetés + borravaló + utazás 

költségtérítés.
JELENTKEZNI LEHET:

Telefon: 06/70 601-5554 
vagy személyesen  

Simaság, Táncsics Mihály utca 1., 
puskasandrea73@gmail.com

Bacsa János Bt.
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n A szombathelyi női röplabdázók otthon legyőzték 
a Budaörs csapatát, azonban Jászberényben nem si-
került bravúrt véghez vinni.

Jól kezdte a rájátszást a 
Hungast-Haladás VSE női 
röplabdacsapata. A Mu-
csi Péter által trenírozott 
együttes a hétközi forduló-
ban rendkívül agilis játék-
kal iskolázta le a vendég Bu-
daörs csapatát. Katie Huff és 
Genesis Miranda mellett Bo-
kor Laura is hatékony fegy-
vernek bizonyult. Ez a győ-
zelem pedig mentálisan is 
segített a szombathelyieken, 
amelyre nagy szükség volt. 
Vasárnap este ugyanis már 
a szintén extraligás Jászbe-
rény otthonába vizitáltak 

a zöld-fehérek. Az idegen-
beli fellépésen is kiválóan 
kezdtek a szombathelyiek. 
Hiába kért időt a hazaiak 

mestere és cserélte játéko-
sait, nem talált fogást ellen-
felén a Jászberény. A hajrá-
hoz közeledve viszont egyre 
több hibát követtek el a vasi 

röplabdázók, ezt pedig ki-
használta a házigazda. Ez a 
szettvesztés pedig rányomta 
a bélyegét a találkozóra. A 
vendégek minden igyeke-
zete ellenére sem voltak ké-
pesek olyan gyors és pontos 
játékra, mint a kezdést kö-
vetően, így a második szett 
során futottak az eredmény 
után. Az utolsó játszmában 

még egy huszáros hajrát 
kivágott a Haladás, de ez-
úttal nem sikerült jobban 
megszorítani a rutinosabb 
Jászberény csapatát. Szer-
dán pedig újabb feladat vár 
Mucsi Péter tanítványaira, 
hiszen az a Kaposvár érke-
zik a vasi megyeszékhelyre, 
amelyet tavaly kiejtettek az 
extraligából.

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 és 3 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 |

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
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Haladás: Egy sima, egy fordított

Hungast-Haladás VSE–Budaörs 3-0 (25-14, 25-15, 
25-15)
Haladás: Miranda, Čičić, Huff, Kinser, Kalman, Bokor.
Libero: Lojen
Megbízott vezetőedző: dr. Mucsi Péter

Jászberény–Hungast-Haladás VSE 3-0 (26-24, 25-
18, 25-18)
Haladás: Miranda, Čičić, Huff, Kinser, Kalman, Takács B.
Libero: Lojen, Wallner
Csere: Reljić, Kolada, Bokor, Dobó.
Megbízott vezetőedző: dr. Mucsi Péter

Volt miért örülni, a Haladás győzelemmel kezdte a kvalifiká-
ciós kört  Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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n Nagyon sokan voltak kíváncsiak a büki vasútmo-
dell-kiállításra a hosszú hétvégén. Nem csak a gyere-
kek, a felnőttek is rácsodálkoztak az egész színház-
termet betöltő terepasztalra.

Csodálatos tájakon baran-
golhattak azok, akik hétvé-
gén ellátogattak a Büki Mű-
velődési és Sportközpont, 
Könyvtár színháztermébe. 
Nem képzeletben, de még 
csak nem is fotókon, képe-
ken át: minivasúttal járhat-
ták be az alpesi tájat, a sző-
lőhegyeket vagy a kőszegi 
vasútállomást. A vasútmo-
dell-kiállításon ugyanis, 
ha valaki nem madártáv-
latból, hanem kicsit lej-
jebbről szemlélte a terepet, 
máris részese lehetett a táj-
nak. Láthatta az alagútból 
feltűnő, fenyvesek között 
elrobogó vonatokat. De kép-
zeletben akár fel is szállha-
tott az egyik szerelvényre, 
és követve útját láthatta a 
mezőn legelő szarvasokat, 
az erdőben szekeret húzó 

lovakat vagy akár egy terep-
bicikli-versenyt is.

A Szombathelyi Vasút-
modellező és Vasútbarát 
Egyesület mutatta be óriási, 
gyönyörűen kidolgozott tere-
pasztalát az érdeklődőknek. 
Nacsa Zoltán, az egyesület 
elnöke beavatott minket né-
hány kulisszatitokba is.

– A kiállítás különleges-
sége a vontatási telep. Ezt 
nem szokták ilyen részle-
tesen kidolgozni, mi négy 
és fél négyzetméteren épí-
tettük ki, így már önmagá-
ban látványosság – árulta el 
Nacsa Zoltán. – Kifejezetten 
kiállításcentrikusan építet-
tük fel a terepasztalt, így a 
táj is részletesen kidolgozott 
– mondta. Valóban, a legap-
róbb mozzanatok is látha-
tók: a hegyen bicikliverseny 

zajlik, a tehenek a mezőn 
legelnek, sőt még egy olyan 
jelenet is látható, ahol a tú-
rázók éppen lehúzódnak az 
út szélére egy szembejövő 
traktor elől. Először egy 
alpesi táj tárul elénk, he-
gyekkel, völgyekkel, alag-
utakkal, viadukttal. – Utób-
bi érdekessége, hogy egy 
svájci híd alapján készül-
tek a boltívek, az oszlopok, 
de a díszítés már egy skót 
híd mintájára épült, a kö-
rülötte lévő tájat pedig egy 
olasz útikalauz inspirálta – 
avatott be a részletekbe az 

egyesület elnöke. – A pályán 
automatikus a vonatforga-
lom. Habár a tájban végbe-
menő mozzanatok ábrázo-
lása önmagában is leköti a 
néző figyelmét, az még több 
élményt ad, ha közben jön-
nek-mennek a vonatok– ava-
tott be a technikai részletek-
be Nacsa Zoltán. 

A kőszegi állomás talán az 
egyik leglátványosabb része 
a kiállításnak, ugyanis nem-
csak úgy néz ki, mintha Kő-
szeg lenne, hanem valóban 
az. 2000-ben kezdték építe-
ni a modellezők, elmentek 

a helyszínre, az összes kör-
nyező épületet lemérték és 
méretarányosan elkészítet-
ték. Az állomás épületéhez 
még műszaki rajzot is kap-
tak a MÁV-tól. A növényzetet 
pedig lefotózták, így minden 
pontosan ugyanolyan, csak 
kicsiben.

A szombathelyi egyesület 
nem először és valószínű-
leg nem is utoljára hozta el 
a kiállítást Bükre. Érdemes 
minden évben újra felkeres-
ni, hiszen a tagok évről évre 
folyamatosan bővítik, szépí-
tik a terepasztalt.

Minivasúttal alpesi tájakon

Fotó: VDK

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és alkotóelemek +++ több mint 130 év tapasztalata 
+++ 35 országban +++ több mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövònkért

sikeres csapatunk eròsítésére keresünk munkatársat az alábbi munkakörbe:

Csoportvezetò Raktáros
Elvárásaink:
– Középfokú végzettség
– Raktári munkakörben szerzett legalább két év szakmai tapasztalat
– Targonca vezetòi engedély
– Vezetòi készségek
– Problémamegoldó és kommunikációs készségek

Ajánlatunk:
– Versenyképes jövedelem, kiemelt juttatási csomag
– Hosszútávú karrier lehetòség egy nemzetközi csapatban
– Stabil, növekvò nemzetközi vállalat

Érdekes feladatokra és kihívásokkal teli projektekre, valamint motivált és barátságos csapatra számíthatsz.

Osztoznál velünk sikereinkben? 

Küldd el önéletrajzod és motivációs leveled a munkakör megjelölésével alábbi email címre:
karrier.pph@schott.com vagy juttasd el a SCHOTT Hungary Kft. HR osztályára.

Feladataid:
– Raktári feladatok ellátása mellett:

•  Az irányításod alá tartozó munkavállalók feladatainak 
optimális elosztása

•  Mùszakok és társosztályok közötti együttmùködés és 
kommunikáció biztosítása

• Aktív részvétel a logisztikai területet érintò fejlesztésekben, 
projektek ben és a munkavállalói javaslatok megvalósításában

•  A mùszakodhoz tartozó munkavállalók oktatása
•  A mùszakodban felmerült problémák megoldásának 

menedzselése
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INGATLAN

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

*46389*

Katafán 2.000 nm-es, összközműves épí-
tési telek eladó. Irányár: 3,5 M Ft. +36-
30/401-0582

*70906*

Petőhenyén 6059 m2-es hegy, fele erdő, 
szőlő, nagy gyümölcsös, lakható házzal el-
adó. 06-30/439-3185

*69223*

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

*63793*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

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

*65872*

LAKÁSELADÁS

Ausztriai (Karintia) felújított öröklakás 31 
millióért eladó. (Magyarba cserélek) Tele-
fon:06-30/834-7008

*70683*

LAKÁSCSERE

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

*68209*

ALBÉRLETKERESÉS

Vas megyében vidéki családi házat bérel-
nék hosszú távra. Gázfűtés előnyben. 06-
30/414-4071

*68816*

ÉPÍTÉSI TELEK

Kőszegi szabályos, panorámás építési te-
lek az Arborétumnál eladó. Tel.: 06-30/834-
7008

*70675*

FÖLD, KERT

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

*68215*

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*

GARÁZS

Szombathely Király út környékén garázst 
vennék. +36-20/777-9272

*69494*

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

*68515*

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*

Csempe-járólap, szőnyeg, PVC-parket-
ta lerakását, ajtó-ablak beépítést, fes-
tést vállalunk. Elérhetőség:munkanapokon 
18.00-20.00-óráig. 06-94/393-188

*70087*

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

*62049*

Kissebb kőműves munkák, átalakítások, 
Felújítások, vizes penészes falak szigetelé-
se-stb. Szombathely-06-30/342-9248

*64755*

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

*64036*

Redőny javítás, gurtnicsere! Új rovar-
hálók, árnyékolók, redőnyök megren-
delhetők! +36-20/320-4815

*69253*

Szobafestést, gipszkartonozást kül-
ső homlokzatszigetelést vállalok, gyorsan, 
szakszerűen. 06/70/608-9519

*71153*

Villanyszerelőt keres? Megtalálta! Kérem 
hívjon bizalommal a 06-20/344-99-97-es 
telefonszámon.

*65897*

Vizes-salétromos falak szigetelése acél-
lemezes bepréseléssel, 21,3 éves garan-
ciával! Telefon:06-30/293-8685,www.dr-
fal. hu

*01628*

EGÉSZSÉGÜGY

Gyakorlott, empatikus szakgondozó 24 
órás idősgondozást vállal ottlakással. 06-
30/393-3421

*70343*

ÁLLÁS

Kerti munkálatok végzéséhez keresek 
szombathelyi vagy környéki nyugdíjas férfit. 
Tel.:06-30/544-1892

*70222*

Szakács, cukrász, fodrász, kozmetikus el-
méleti oktatókat keresek Szombathelyen 
óraadóként. +36-20/777-9272

*69510*

Szombathelyi kertépítő vállalkozás 
keres kertészeti munkában jártas fizi-
kai munkát szívesen végző férfi mun-
kaerőt. Érd:+36305202424, info@gar-
denmax.hu Lóránth László ev.

*70881*

OKTATÁST VÁLLAL

Beszédcentrikus német nyelvtanítás, 
éretttségire, nyelvvizsgára, külföldi mun-
kavállalásra, állásinterjúra felkészítés. 06-
30/616-9039

*70059*

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

*45585*

Diplomás német nyelvtanár nyelvokta-
tást, korrepetálást, vizsgára felkészítést vál-
lal.06-30-365-8564

*70333*

TÁRSKERESÉS

47 éves férfi barátnőjét társát keresi Vas 
megye területéről 06-30/709-2293

*69523*

VEGYES

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*

Palántázó poharak, cserepek, műanyag vöd-
rök, hordók, fólia vázak, Carborobot kazán, 
cseh daraszén eladók. +36-30/224-3365

*70916*

Tetőcserép Jamina hullámos; falcos; pad-
lástégla, gázpalackok eladók. 06-30/396-
9353

*70553*
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Welczenbach Antal
06 20 352-4232

Tavaszi redõny és 
nyílászáró akció! 

rövid határidővel 
20-50% kedvezménnyel 

megrendelhetők.

Kiváló minőségű 
műanyag ajtók, 

ablakok, redőnyök, 

26
93
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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
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REDŐNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők, 
harmonikaajtók, szúnyoghálók szerelése, javítása.

Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/99-42-258 25

20
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RECEPT

HOZZÁVALÓK
• 40 dkg finomliszt
• 0,7 dl langyos tej
• 15 dkg natúr joghurt
• 1 tojás
• csipet só
• 4 púpos evőkanál 

kristálycukor
• 5 dkg puha vaj
• 3 dkg friss élesztő
• 2 evőkanál cukrozat-

lan kakaópor
• 1-2 evőkanál tej
A tetejére:
• 1 tojássárgája
• 1 teáskanál 

kris tálycukor
• 1 teáskanál tej

ELKÉSZÍTÉS
1. A tejbe teszünk egy 

evőkanál cukrot, belemor - 

zsoljuk az élesztőt és felfut-
tatjuk. A lisztet összekever-
jük a maradék cukorral és 
sóval, majd a tojással, a vaj-
jal és a joghurttal is. Hozzá-
adjuk a felfuttatott élesztőt, 
és kellemes, lágy tésztát da-
gasztunk. Letakarva duplá-
jára kelesztjük.

2. Ha megkelt, 3 cipóra 
osztjuk. Az egyikbe bele-
tesszük a 2 evőkanál ka-
kaóport és az 1-2 evőkanál 
tejet, majd jól összegyúrjuk 
(annyi tejet adjunk hozzá, 
hogy megmaradjon a tészta 
lágysága és ruganyossága).

Kakaós Kalács
3. A kakaós részt ketté-

választjuk. Az egyik vi-
lágos és az egyik kakaós 
tésztagombócot téglalap 
alakúra nyújtjuk, majd 
a világos tésztára rátesz-
szük a kakaósat, nyújtó-
fával rásodorjuk, és fel-
tekerjük. Ezután a barna 
cipót nyújtjuk ki vékony-
ra, és a világos tésztát 
nyújtjuk rá, és ezt is fel-
tekerjük. A két fonatot egy 

kissé meghúzzuk, hogy 
nagyobb legyen, mint a 
kalácssütő forma mérete 
és a kettőt összefonjuk.

4. Sütőpapírral bélelt 
formába tesszük, tojás, 
tej, cukor keverékével le-
kenjük. Még 20 percet kel-
ni hagyjuk, és 180 fokra 
előmelegített sütőben, 
30 perc alatt szép piros-
ra sütjük.

Forrás: www.mindmegette.hu
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A Te autód, a Te világod.

A igazi stílus az, ha valaki minden helyzetben önmaga lehet – akárcsak a vadonatúj KONA. Senkire 
sem akar hasonlítani, mert biztosan tudja, hogy egyedi és magabiztos megjelenése kiemeli kategóriája  
többi SUV-ja közül. Innovatív technológiákkal gondoskodik a tökéletes vezetési élményről: az Apple 
CarPlay™ és Android Auto™* támogatás folyamatos kapcsolódást tesz lehetővé, a LED-es nappali 
menetfénnyel ellátott ikerfényszórók pedig igazán tetszetős, jellegzetes világítást nyújtanak.  
A 177 lóerős turbómotor és a négykerék-meghajtás a felemelő ráadás: garancia arra, hogy vezetés 
közben mindig elégedett mosoly üljön az arcodon! A Te autód, a Te világod. Vadonatúj Hyundai KONA.  
Még több infó: Hyundai.hu

B Y  H Y U N D A I

* Az Apple CarPlay™ az Apple Inc. bejegyzett védjegye. Az Android Auto™ a Google Inc. bejegyzett védjegye.
A kép illusztráció. A hirdetés tájékoztató jellegű, nem minősül ajánlattételnek. A részletekről, kérjük, érdeklődjön márkakereskedőjénél!  
A hirdetésben feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, amely a Hyundai Kona 1.0 T-GDI 2WD Life modellre vonatkozik.  
Az új személygépkocsi fajlagos kombinált üzemanyag-fogyasztása: 5,2 l / 100 km; kombinált CO2-kibocsátása: 117 g/km.  
Az 5 év garancia részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon a www.hyundai.hu oldalon!

dealer logó, adatok

Az Ön márkakereskedője:

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

Kombinált üzemanyag-fogyasztása: 5,2 l / 100 km; kombinált CO2-kibocsátása: 117 g/km. 
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A hirdetésben feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, amely a Hyundai Kona 1.0 T-GDI 2WD Life modellre vonatkozik.  
Az új személygépkocsi fajlagos kombinált üzemanyag-fogyasztása: 5,2 l / 100 km; kombinált CO2-kibocsátása: 117 g/km.  
Az 5 év garancia részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon a www.hyundai.hu oldalon!

dealer logó, adatok
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Az Ön márkakereskedője:

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

A Hyundai
legsikeresebb
SUV modelljei

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

Tucson 5.999.000 Ft-tól

Egyedi flottakedvezmények
Kona 4.649.000 Ft-tól
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butor-kereskedelem.hu KONYHA
GARDRÓB

HÁLÓSZOBA
NAPPALI

FÜRDŐSZOBA
BELTÉRI AJTÓ

közvetlen a gyártótól!
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Az akció március 15–31-ig tart.  Partner: Wéberker Kft.
Jelenlegi Akciónk a sorozatgyártású fenyő bútorainkat érinti.

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

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

VasNépe kártya 
elfogadóhely.

Ingyenes szállítás 
Szombathelyen!

Nyitvatartás: h-p. 9-1700, szo. 9-1300

Schaeffl  er – közös jövőnk, a Te sikered

A Schaeffl  er egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai 
vállalat. A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és 
az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk 
szakmai és egyéni fejlődéséhez. Mottónk: a holnap mobilitását 
formáljuk.

Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk jelent-
kezését:

Autóipari szereldei munkatárs

Főbb feladatok:
• Gyártósori összeszerelés szériagyártásban

Az álláshoz tartozó elvárások:
• jó kézügyesség és fi zikai állóképesség
• min. 8 általános végzettség, középfokú végzettség előny
• többműszakos munkarend vállalása
• minőség iránti elkötelezettség, megbízhatóság

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

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

Jelentkezzen online:
karrier@schaeffl  er.com

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

Schaeffl  er Savaria Kft.
9700 Szombathely
Zanati út 31.
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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 vállalata szombathelyi irodába 

az alábbi pozícióra munkatársat keres:

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