
VAS MEGYEI SZUPERINFÓ 2019. március 27., 13. 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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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
08
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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.

21
41

28

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
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MAGYAR AUTÓ ÉS MOTORKERESKEDÉS

MM

MAGYAR

9700 Szombathely, Zanati út 27/A 
Tel.: 94/522-880 www.bonuskft.com

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

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

Laminált 
parketták:

AJÁNDÉK 
SZEGÉLYLÉCCEL ÉS  

POLIFOAMMAL!

27
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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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50%

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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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Problémát jelent Önnek 
az internetezés, 

emailek küldése, online 
ügyintézés, okostelefon 

használata? 

Akkor jöjjön el 35 órás, 
államilag támogatott  

ingyenes képzésünkre! 
35 órás tanfolyamok 

indulnak 65 év alattiaknak 
Szombathelyen.

Jelentkezés 
a 70/392-3688 vagy 

30/270-7517 számokon. 
www.mondo.hu

25
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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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Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata is csatlakozott a „Te Szedd!” Mozgalomhoz. 
Dr. Hende Csaba országgyűlési képviselő, a parlament alelnöke, dr. Puskás Tivadar, Szombat-
hely Megyei Jogú Város polgármestere, Illés Károly alpolgármester, Lendvai Ferenc tanácsnok 
és több önkormányzati képviselő a Zanati Kulturális Egyesülettel közösen tisztította meg a 
Külső-Zanati út környékét. (cikk a 3. oldalon)   Fotó: szombathely.hu/Cseh Gábor

Tisztul a város, itt a tavasz



2 Vas megyei Szuperinfó 2019. március 27.

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 Egy lakóközösség 
számára már az épüle-
tük almérőkkel történő 
ellátása is nagy előrelé-
pést jelentett. Azt gon-
dolnánk, hogy ez már 
szinte mindenhol alap-
vető, de mégis rengeteg 
társasházban az egye-
di mérés sajnos nincs 
biztosítva.

Az egyedi mérők ellá-
tása után problémaként 
szokott jelentkezni a fő-
mérő és almérők közötti 
vízkülönbözet.

Ennek a leggyakoribb 
oka – természetesen a mű-
szaki meghibásodás kizá-
rása után –, hogy a mérők 
manuális leolvasása külön-
böző időpontban történik. 

Vannak lakók, akikhez 
csak hetekkel később le-
het bejutni, de olyanok is 
akadnak, akik téves érté-
ket diktálnak be, vagy ma-
nipulálással kívánják csök-
kenteni vízfogyasztásuk 
költségeit. 

Egy lakóközösség számá-
ra kényelmi és biztonsági 
szempontból is már a rádi-
ós modullal ellátott vízórák 
beszerelését javasoljuk. 

Az ilyen mérők esetében 
egy időpontban biztosít-
ható minden mérőműszer 
leolvasása, így a vízkü-
lönbözetet minimális-
ra, vagy teljes mértékben 
lecsökkenthető. 

A rádiós vízmérők több-
sége a különböző mani-
pulálásokat is kiszűri, 
hibaüzenetet küldve a lép-
csőházban felszerelt vagy 

mobil adatgyűjtőkbe, de 
smart rendszer esetén már 
a közös képviselő interne-
ten keresztül is elérheti a 
fogyasztási adatokat és hi-
baüzeneteket is.

Tapasztalataink szerint 
ezek a vízórák megoldást 
jelentenek a pontos elszá-
molásban, megkönnyíti a 
társasházkezelők munká-
ját, kényelmesebbé és biz-
tonságosabbá teszi a tulaj-
donosok életét is.

Miért hasznos egy társasházban 
a rádiós vízórák felszerelése?

n Bruinsma és Vára-
di ponterős játékával 
esélyt sem hagytak a 
vasi kosarasok a Jász-
berény számára.

A dobogó alsó fokáért több 
csapat is versenyben van az 
élvonalbeli férfi kosárlab-
da-bajnokságban. Ebből a 
szempontból is kiemelt fon-
tosságú találkozónak ígérke-
zett a Falco-Vulcano Energia 
KC Szombathely és a JP Au-
to-Jászberényi KSE mérkő-
zése. A fordulót megelőző-
en előbbi a negyedik, utóbbi 

a harmadik helyen állt a ta-
bellán. A feldobás után na-
gyobb elánnal kezdett a vasi 
együttes. Govens és Bruins-
ma pontjaira alapozva előny-
höz jutott a vendéglátó csa-
pat. A Jászberény csak futott 
az eredmény után, így tíz-
percnyi játék után hét egy-
séggel állt jobban a szombat-
helyi együttes. A folytatásban 
mindkét csapat kapkodva ját-
szott, emiatt nem igazán ala-
kulhatott ki folyamatos játék, 
és ez magyarázza is a pont-
szegény második negyedet. 
Arra viszont ügyelt a Falco, 

hogy a rivális ne kapja el a 
fonalat, így a nagyszünetre 
már megnyugtató előnnyel 
vonulhatott a hazai csapat. 
Rakic-triplával indult a má-
sodik félidő, amit Brbak-
lic toldott meg még eggyel, 
így lőtávolon belül került 
a Jászberény. Időkérést és 
egy cserét követően viszont 
helyreállt a világ rendje, mert 
Váradi vezetésével ismét tíz 
pont fölé kúszott a vasi kosa-
rasok előnye. Az utolsó ne-
gyedben aztán még jobban 
beleerősített a szombathelyi 
csapat és végérvényesen el-
döntötte a találkozót. A végé-
re ráadásul elfogyott az ere-
jével is a Jászberény, amely 
csak helyenként tudta meg-
szorítani a sárga-feketéket. 
Ez a siker viszont sokat érhet 
még, hiszen már csak egyet-
len győzelemmel áll jobban a 
JKSE, amelyet így még meg-
előzhetnek az alapszakasz 
során a szombathelyiek.

Fontos rangadót nyert a Falco

Váradi Benedek 15 ponttal és jó játékkal járult csapata sikeréhez  Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport

Ez jó mulatság, férfimunka volt a javából

Falco-Vulcano Energia 
KC Szombathely–JP 
Auto-Jászberényi KSE 
78-58 (22-15, 18-12, 
18-18, 20-13)
Falco: Govens 13/9, Perl 12, 
Balmazovics –, Bruinsma 
19/9, Reddic 6.
Csere: Váradi 15/9, Curry 
13/3, Tóth –, Bíró –, Hódi –.
Vezetőedző: Gasper Okorn
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n Újabb utca járdájának betonburkolatát cserélik 
ki. Ezúttal a Szabó Miklós utcában kezdődtek meg 
a bontási munkálatok, ahol a járda mindkét oldalát 
a teljes utca hosszában megújítják.

Folytatódik a járdák felújí-
tása a belváros családi házas 
övezetében. A már felújított 
Deák Ferenc utcai járdasza-
kaszhoz csatlakozva most 
megújul a Szabó Miklós ut-
cai járda mindkét oldalon, a 
Petőfi Sándor utcáig. A fel-
újítás után a kisgyermekes 
anyukák, az idősek és a moz-
gáskorlátozottak is kényel-
mesebben közlekedhetnek 
majd az új, akadálymente-
sített járdákon.

– Összességében ez a vá-
ros költségvetéséből törté-
nő beruházás – mondta dr. 
Puskás Tivadar, Szombat-
hely polgármestere, aki dr. 
Takátsné dr. Tenki Máriával 
közösen megtekintette az 
éppen zajló munkálatokat.

Először a nyugati oldalt 
újítják fel teljes hosszában, 
csak utána térnek rá a keleti 
oldalra. Összesen nagyjából 

180 méter hosszan, 2 méter 
szélességben betonoznak 
újra egy-egy oldalon. Ter-
mészetesen a tervezésnél 

gondoltak az időtállóságra 
is, ezért erősített személy-
gépkocsi-bejáratok kerülnek 
kialakításra.

A járdákon először teljes 
egészében fel kell szedni a 
régi betonréteget. Első lépés-
ként aztán a szegélyeket ala-
kítják ki, ezután következ-
het maga a járda. Alulra 15 
cm-es homokos kavicsréteg 
kerül, erre rakják a 10 cm-es 
soványbeton burkolatalapot. 

A befejező lépés pedig a fel-
ső betonos réteg.

A Szabó Miklós utca na-
gyon forgalmas gya lo gos -

közlekedést bonyol ít, 
ugyanis az Ady tér és a Fő 
tér felé legtöbbször erre 

haladnak. A helyzet már 
teljes mértékben megérett 
a korszerűsítésre.

Folytatódnak a felújítási munkálatok Szombathelyen

n Szombathely Me-
gyei Jogú Város Ön-
kormányzata is 
csatlakozott a „Te 
Szedd!” Mozgalom-
hoz. Dr. Hende Csaba 
országgyűlési képvi-
selő, a parlament al-
elnöke, dr. Puskás Ti-
vadar, Szombathely 
Megyei Jogú Város 
polgármestere, Illés 
Károly alpolgármes-
ter, Lendvai Ferenc 
tanácsnok és több 
önkormányzati kép-
viselő a Zanati Kul-
turális Egyesülettel 
közösen tisztította 
meg a Külső-Zanati 
út környékét.

A víz világnapjához kap-
csolódóan Szombathelyen 
már hagyománnyá váltak 

a különböző szemétszedé-
si, név szerint a „Te Szedd” 
akciók. Óvodák, iskolák, 
egyesületek, baráti társa-
ságok határozzák el, hogy 
Szombathely egy adott ré-
szét megtisztítják a felgyü-
lemlett szeméttől.  

A város vezető tisztvise-
lői, ahogy minden évben, 
úgy idén is csatlakoztak egy 
ilyen rendezvényhez. Ebben 
az évben a Zanati Kulturá-
lis Egyesületnek nyújtottak 
szó szerint segítő kezet. Kö-
zös erővel megtisztították 

a Külső-Zanati utat, illet-
ve annak környékét. Nem-
csak az illegálisan elhelye-
zett szemét jelenti a gondot, 
de a szél által felhalmozott 
hulladék is elcsúfítja a vá-
rost és a környező részeket.

Nagyon fontos, hogy már 
fiatalkorban arra neveljük 
a gyerekeket, hogy védjék, 
ápolják közvetlen és tágabb 
környezetüket. Azt, hogy 
szemetelni nem szabad, 
mindenki tudja, de igazán 
csak példamutatással lehet a 
fiatalabb nemzedékre hatni. 

PROTECT PRO 
KFT.

MUNKARUHÁZAT
A GYÁRTÓTÓL
9700 SZOMBATHELY, 

DOZMAT UTCA 1.

TEL.: +36 70 364 7438
FAX: +36 94 330 331

EMAIL: protectpro@protectpro.hu

MUNKARUHÁZAT 
A GYÁRTÓTÓL

SZOMBATHELY

TEL.: 
+36 70 327 7142

Munkaruházat gyártás és 
forgalmazás szövettől 

a kész termékig. 
Kis és nagy darabszámban 
egyaránt. Pólók bármilyen 

színben és felirattal 
szitanyomással.

PROTECT PRO 
KFT.

MUNKARUHÁZAT
A GYÁRTÓTÓL
9700 SZOMBATHELY, 

DOZMAT UTCA 1.

TEL.: +36 70 364 7438
FAX: +36 94 330 331

EMAIL: protectpro@protectpro.hu
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Tisztul a város, itt a tavasz

Fotók: szombathely.hu/Cseh Gábor

Fotó: szombathely.hu/Cseh Gábor
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n Vasárnap ünnepelték a purimot a Szombathe-
lyi Zsidó Hitközségben. Izrael népének csodálatos 
megmenekülésének ünnepét egy rendhagyó kiál-
lítással is fűszerezték.

A Kánaán magyar szem-
mel címmel nyílt meg Kar-
dos Tamás fotókiállítása 
vasárnap a szombathelyi 
Cornelius házban. A szol-
noki születésű fotóművész 
páratlan képei Izrael és 
embereinek mindennap-
jait mutatja be különleges 
perspektívából. 

– A születéstől a halálig 
sok mindent láthattam, ren-
geteg sorsot, tragédiát, örö-
möt örökített meg a kame-
rám. Pihenést, felüdülést 
ma már az utazás jelent, 

ahol „céltalanul” kattoghat 
a fényképezőgép – mondta 
a fotós.

Jórészt az egész vilá-
got bejárta már, csakúgy, 
mint képei és kiállításai. 
A nyugdíjas éveiben a Kő-
szeg-Hegyalja részre köl-
tözött művész fotóiból elő-
ször rendeztek kiállítást a 
vasi megyeszékhelyen. Az 
időpont sem véletlen, hiszen 
a zsidók nagy örömünnepét, 
a purimot is vasárnap tar-
tották a Szombathelyi Zsidó 
Hitközségben.

Izrael népének a történe-
lemben számtalan ellensé-
ge közül az egyik legveszé-
lyesebb az a Hámán volt, 
aki egy jól kitervelt csel-
lel majdnem szabadon ki-
irtathatta a zsidókat. Isten 
gondviseléséről és Eszter 
királyné közbenjárásáról, 

Hámán csúfos bukásáról a 
Bibliában Eszter könyvében 
olvashatunk. László Tibor 
előimádkozó zsidó szem-
szögből beszélt a purim 
ünnepéről, utána hagyo-
mányosan a Hit Gyüleke-
zet gyermekei mutatták be 
Eszter királynő történetét 

felolvasással, tánccal és 
énekkel. Nógrádi Gergely 
főkántor zsidó örökzölde-
ket, jiddis dalokat, operett- 
és musicalrészleteket adott 
elő, majd az ünnep zárása-
ként a résztvevők hagyomá-
nyosan készült hámántás-
kákat fogyasztottak.

Zalaegerszeg, Göcseji út 45.; Szombathely, Körmendi út 1. 

epkorom.hu +36 30 624 2522

* körömgomba kezelés

*  pattanásos, aknés bőr kezelése

*  bőrrejuvenáció érett bőrnek

* tetoválás eltávolítás

* pigmentfolt eltüntetés

Fájdalommentes, hatékony, 
vegyszermentes, gyors!
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Gépi és kézi erôvel
bármit elvégzünk,
amire szüksége van.
Kiássuk, eltemetjük,
elszállítjuk, 
mindenre
találunk megoldást.

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

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

TÉRKÖVEZÉS
• parkolók
• autóbejárók
•  udvarok, 

kertek
• járdák stb.
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A purimot ünnepelték Szombathelyen

Fotó:HN
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n Akárcsak 2017, 2018 is rekordévnek számított a 
büki, bükfürdői turizmus tekintetében. A Központi 
Statisztikai Hivatal adatai alapján a település ismét 
a top 3-ban végzett a kereskedelmi szálláshelyeken 
eltöltött vendégéjszakák tekintetében. A külföldi 
vendégéjszakákat nézve a második helyet foglalja 
el Bük az országban. 

Megjelent a Központi Sta-
tisztikai Hivatal friss kimu-
tatása, amelyben a 2018-ban, 
a kereskedelmi szálláshelye-
ken töltött vendégéjszakák 
száma szerint rangsorolják 
az egyes magyarországi te-
lepüléseket. A statisztika 
– akárcsak tavaly – idén is 
nagy örömre ad okot Bük-
nek, hiszen bekerültek a 
TOP 3 legkedveltebb úti cél 
közé. A külföldi vendégéj-
szakák számát tekintve még 
szebb adatokkal büszkél-
kedhet a város, ugyanis így 
a második helyet szerezték 
meg a rangsorban. 

A kereskedelmi szállás-
helyeken eltöltött vendé-
géjszakák száma szerint 

Hévíz vezeti a rangsort, 
ott 1.135.549 vendégéjsza-
ka lett a végeredmény 2018-
ban. Hajdúszoboszlón ez a 
szám 991.103, őket követi 
Bük 740.158-cal. 

A külföldiek által el-
töltött vendégéjszakák 

tekintetében Bük a máso-
dik helyet foglalja el a rang-
sorban: 432.990 éjszakát töl-
töttek el külföldi látogatók. 
A desztináció egyedisége, 
hogy a belföldi vendégek 
mellett a három meghatáro-

zó külföldi célpiac vendégéj-
szaka-aránya is 10 százalék 
felett maradt – Csehország 
25 százalék, Ausztria 14 
százalék és Németország 
13 százalék. Emellett a 3,44 
nap átlagos tartózkodá-
si idő a belföldi vendégek 

viszonylatában szintén ki-
magasló eredmény. 

A pozitív tendencia, a 
kedvező számok egyrészt 
visszaigazolják, hogy Bük, 
Bükfürdő továbbra is nagy 
népszerűségnek örvend a 
vendégek körében, másrészt 
rámutatnak arra, hogy a tu-
risztikai szakemberek által 
végzett marketingtevékeny-
ség is hasznos. Habár már 
a mostani statisztikai ada-
tok is büszkeségre adnak 
okot, a szakemberek folya-
matosan azon dolgoznak, 
hogy ezek a számok tovább 
növekedjenek. 

Mészáros Dóra 
+36 30 9294 789

Még több ajánlat:
www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Várom egy �nom kávéra, hogy 
megtervezzük leendő otthonát!

Megbízóim részére 
díjmentes felmérés, 
akciós megbízói díj!

Plaza mellett  nappali + 2 félszobás,  modern erkélyes lakás  
20,99 M Ft helyett 20,5 M Ft  
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– I. emeleti 58 nm-es 25,9 M Ft 
– II. emeleti 50 nm-es erkélyes 22,9 M Ft
– Földszinti 60 nm-es 
  saját kertkapcsolattal 28,5 M Ft  

Főiskola környékén a Perintparton új zöldövezeti lakások 
14 lakásos társasházban!  Már csak 4 lakás szabad....

– 100 nm-es sorházak 
  fedett dupla beállóval 39,3 M Ft
– 113 nm-es családi ház, 
  dupla fedett beállóval, 720 nm-es 
  saját patakparti telekkel  46,4 M Ft

Herényben exkluzív új otthonok!  Már épül!

Új

CSOK
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Tavaszi 
zsongás

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

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.

Elérhetőség: Bemutató terem:  
9600 Sárvár, Hunyadi udvar (Kisiparos üzletsor) 
• Mobil: 06-30/391-4068, 06-30/530-8571
• Fax: 06 95 321 999 • E-mail: info@vasiplastwood.hu • www.vasiplastwood.hu

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 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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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
22
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Bük ismét a leglátogatottabb városok között

Fotó: VDK



6 Vas megyei Szuperinfó 2019. március 27.

27
30

07

27
26

18

Veka
 2005

S ZOMBATHELY
SZENT IMRE HERCEG ÚTJA 40.
Mobil: +36 20/933-8721
Email: info@veka2005.hu
Web:   www.veka2005.hu
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 2005

S ZOMBATHELY
SZENT IMRE HERCEG ÚTJA 40.
Mobil: +36 20/933-8721
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S ZOMBATHELY
SZENT IMRE HERCEG ÚTJA 40.
Mobil: +36 20/933-8721
Email: info@veka2005.hu
Web:   www.veka2005.hu

– Jean! Mi volt ez a 
csattanás?

– Egy autó 
bekanyarodott a 
garázsba!

– De hát nálunk nincs 
is garázs!

– Hát ez volt a 
csattanás!

– Jean, ma 
vendégek jönnek. 
Vágjunk jó képet 
hozzájuk.

– A falon lévő 
Picasso jó lesz, 
uram?

– Jean! Holnap 
zenész vendégek 
érkeznek 
vacsorára!

– Rendben uram, 
akkor majd 
cintányéron 
szolgálom fel az 
ételt!

  Beteg az uraság, 
ezért azt mondja 
Jeannak:

– Jean, hozzon 
néhány téglát!

– Minek uram?
– Hogy hamarabb 

felépülhessek.

– Jean, meglocsolta 
már a kinti 
virágokat?

– Nem uram, hiszen 
esik az eső!

– Hát akkor           
vigyen magával 
esernyőt!

– Jean, miért nem 
festette csíkosra 
a kerítést, ahogy 
kértem?

– Mert nem kaptam 
csíkos festéket, 
uram.

– Jean, elég a 
pénzünk hó 
végéig?

– ???
– Csak ha 

meggyújtom, 
uram.

  Jean, ma este 
a kastély keleti  
szárnyában   

VICC
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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
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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

27
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Nyílászáró és parketta szakkereskedés
Körmend, Rákóczi u. 23. –Tel.: 06-70/455-95-21
www.vasisekolo.hu – sekolo@sekolo.t-online.hu

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

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

Teljes kivitelezés, ingyenes felmérés, szaktanácsadás.

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

Az akció március 27-től április 17-ig érvényes!

27
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Varga Gyógygomba 
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott 
adagolás, kedvezményes házhozszállítás!

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

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

www.bioboltszombathely.hu

27
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  tálalja                                    
a vacsorát!

– Miért, uram?
– Mert azt mondta a 

fogorvosom, hogy 
pár napig a másik 
oldalon egyek

– Jean! Szédülök! 
Mit csináljak?

– Talán szálljon ki 
a betonkeverőből, 
Uram!
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Nyugdíjas munkatársat 

keresünk Szombathelyen folyó 

építési beruházáshoz

GONDNOKI
munkakörben.

Bérezés: megegyezés szerint

Önéletrajzokat várjuk 

a  titkarsag@renovo82.hu 

e-mail címre.

27
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Kereskedelmi vállalat

ÁRUFORGALMI 
ELŐADÓI

munkakörbe 
munkatársat keres.

Gyakorlattal rendelkezők 
előnyben.

Fényképes önéletrajzokat 
várjuk bérigény megjelölésével 

a  titkarsag@renovo82.hu 

e-mail címre.
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ELADÓ, 
PÉNZTÁROS
munkatársakat keresünk 

szombathelyi üzletünkbe.

Előny: Szakirányú végzettség, 
festék és építőanyag területen 

szerzett munkatapasztalat.

Fényképes önéletrajzokat 
várjuk bérigény megjelölésével 

a  titkarsag@renovo82.hu 

e-mail címre.

27
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RECEPCIÓS • PÉNZTÁROS
Elvárások 

mindkét munkakörben:
középfokú végzettség 

jó kommunikációs készség
vendégorientált szemlélet 
német/angol nyelvtudás

Amit kínálunk:
versenyképes bérezés,

hosszú távú, biztos munkahely,                      
kiterjedt munkabéren túli juttatások, 

útiköltség térítés, tervezhető munkarend.

Jelentkezés az alábbi elérhetőségen: 
E-mail: allas@bukfurdo.hu

További információ az alábbi telefonszámon kapható: 06 30 681 2596
Adatkezelési tájékoztatónk a www.bukfurdo.hu honlapon érhető el.
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A Büki Gyógyfürdő Zrt. 
felvételt hirdet 

az alábbi munkakörök 
betöltésére:

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 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.
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:
kiváló fizikum, legalább 170 cm-es testmagasság.
Munkaidő: 3:40-12:00 óráig.
Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft. 27
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n Kilenc EC135P2+ típusú gép váltja az eddig 
bérelt osztrák tulajdonú helikoptereket. Éj-
szakai mentésre is alkalmasak lesznek az új 
helikopterek.

Az új gépek felszereltsé-
ge felülmúlja a korábbiakét

A tájékoztatás szerint az 
új helikopterek a legmo-
dernebb mentéstechnikai 
eszközöket, lélegeztető- 
és újraélesztő berendezé-
seket, illetve ultrahangot 
tartalmaznak. A bérelt 
gépeknél fejlettebb radar- 
és navigációs berende-
zésekkel, robotpilótával, 

valamint éjjellátó képes-
séggel is rendelkeznek, 
ezek által a közeljövőben 
az éjszakai légimentés is 
megvalósulhat. A gépek 
alkalmasak lesznek kö-
téltechnikai mentésre is, 
így új képességekkel gya-
rapítják a magyarországi 
légimentést.

Magyarország korábban 
nem rendelkezett tartalék 

helikopterrel, szükség ese-
tén azt is az osztrák bér-
beadónak kellett bizto-
sítania, ezzel szemben a 
kilenc új gép révén, eset-
leges műszaki hiba sem 
okoz átmeneti leállást a 
mentésben, vagyis fejlőd-
het a légimentés rendelke-
zésre állása és területi le-
fedettsége is.

Csató Gábor, az Országos 
Mentőszolgálat (OMSZ) fő-
igazgatója kiemelte, április-
ban állhatnak szolgálatba 
az új mentőhelikopterek.

 Forrás: m.webbeteg.hu

Fejlődik a magyar légimentés

Fotó: facebook
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n Kétgólos hátrányból is felállt az AVUS, de végül 
döntetlenre végzett az UVSE ellen.

Igazi rangadót láthatott 
a szombathelyi közönség 
szombaton az Aligátorok 
Vízilabda Utánpótlás Spor-
tegyesület csarnokában, 
ahova a fővárosi UVSE láto-
gatott. A vendégek szerep-
lését és erőségét jól tükrözi, 
hogy a korábbi válogatott és 
szövetségi kapitány Benedek 
Tibor ült a rivális kispadján. 

A találkozót mindkét csapat 
idegesen kezdte, arra ügyel-
ve, hogy könnyű lövőhelyze-
tig ne jussanak a játékosok. 
Aztán a negyed közepén Dala 
villant egyet, amire még Ba-
sara ötméteresből válaszolt, 
de a játékrészt Konarik talá-
lata zárta, így az UVSE állt 
jobban. A folytatásban aztán 
felváltva estek a gólok, majd 

egy kisebb megingást köve-
tően már kettővel mentek 
a vendégek. Ezt az előnyü-
ket egyébként megőrizték a 
nagyszünetig. A fordulást kö-
vetően aztán az AVUS pilla-
natai következtek. Takács, 
Basara, majd Irmes is beta-
lált, így már a hazaiak álltak 
jobban. Ekkor zúgott leghan-
gosabban a „Hajrá, Szombat-
hely!” a csarnokban. Az utol-
só felvonást 10-9-ről kezdték 

a csapatok. Benedek Tibor 
együttese Dala révén előbb 

egalizált, majd fordított, de 
a hajrá ismét az AVUS-é volt. 
Irmes hatalmas gólt lőtt és az 
utolsó másodpercekben több 
kapufát is lőttek a szombat-
helyiek, azonban nem sike-
rült belőni a győzelmet jelen-
tő találatot. A fordulatokban 
és gólokban gazdag találkozó 
igazságos pontosztozkodás-
sal ért véget.

AVUS-UVSE 11-11 (1-2, 
3-4, 6-3, 1-2)
AVUS: Horváth A. – Kiss Cs. 1, 
Irmes 3, Polovic 1, Baj, Basara 
4, Garancsy 1. 
Csere: Kovács B., Ekler, 
Takács K., Takács J. 1, 
Hajmási, Kurucz. 
Vezetőedző: Matajsz Márk.

Nehézgépkezelő kollégákat 
keresünk, egyrészt láncos és 
gumikerekes forgókotróra, 

másrészt rostára, 
akik rendelkeznek 

„B” jogosítvánnyal is. 
Szombathely és környékéről. 

Tel.: 06 30/1900-203 (H.-P.: 7.30-15.30)
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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 |
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A Basara-parádé csak egy pontot ért

Ivan Basara (8) rendkívül gólerősen játszott, nem tudták tar-
tani az UVSE védői a szombathelyi vízilabdázót

A csapatkapitány Kiss Csaba (6) lőtte a mérkőzés legszebb gólját

Fotók: Hornyák Emőke / Hungarysport
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Aptiv Services Hungary Kft.  
Szombathely, Puskás Tivadar u. 10. • E-mail: aliz.otvos@aptiv.com

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

az okos városokat és az összekapcsoltságot. www.aptiv.com

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

Jelentkezz most!

GYÁRTÓSORI ÖSSZESZERELŐ 
OPERÁTOR 

1 műszakos (7.30-15.30) és 2 műszakos munkarendbe

CSALÁD ÉS MUNKA? – NÁLUNK LEHETSÉGES!

Amit mi kérünk:

 Versenyképes jövedelem
 Cafeteria
 Bónusz 
 Modern munkakörnyezet
 Ingyenes sportolási lehetőség
 Céges buszjáratokkal segítjük a munkába járást

Munkaköri feladatok:

 Könnyű fi zikai, betanított munka 

Elvárások:

 Nyolc általános iskolai végzettség 

27
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INGATLAN

Sárvártól 10 km-re, Vönöckön (Vas megye), 
főúton, Kossuth Lajos utcában eladó egy 80 
nm-es családi ház. A ház vegyestüzelésű, 
központi fűtéssel rendelkezik, garázs mellé-
képület. A telek nagysága 6.000 nm. A ház 
beköltözhető állapotban van. Ir.ár: 12,5 M Ft. 
Tel.: +36-20/413-8974

*72943*

Szombathelyen eladó lakást keresek 25 
millió forintig! Tel.: +36/70-946-82-07

*72782*

HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

Gyenesdiás központjában szerkezetkész, 
3 hálószobás családi ház garázzsal tulaj-
donostól eladó 32 millió Ft-ért. Tel.: 06-
30/298-4499

*73453*

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

*72751*

4 szobás családi ház Bükön, frekventált he-
lyen kis telekkel tulajdonostól piaci ár alatt 
eladó. Tel.: 06-30/9292-622

*73458*

LAKÁSELADÁS

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

*70683*

LAKÁSCSERE

69 m2-es, 3 szobás, II.emeleti, erkélyes, 
tégla lakásomat elcserélném kisebb föld-
szinti vagy I. emeleti erkélyes lakásra. Ér-
deklődni: 06-20/663-0558 (16-óra után).

*72703*

LAKÁSKERESÉS

Panel lakást vásárolnék, Szombathelyen! 
Tel.: +36709468236

*72759*

Szombathelyen keresek 1-max. 2-szo-
bás lakást. Derkovits, Olad előnyt jelent. 06-
70/633-9825

*73591*

ALBÉRLET

Szombathelyen tetőtéri szoba 1 fő részére 
hosszútávra kiadó. 06-30/972-5045

*73392*

ALBÉRLETKERESÉS

Egyedülálló hölgy bútorozott 1 szobás ol-
csó albérletet keres. Tel.: 06-31-316-5391

*73193*

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*

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*

JÁRMŰ

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*

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.)

*72741*

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

*73363*

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*

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 garanci-
ával! Telefon:06-30/293-8685, www.dr-
fal. hu

*01628*

ÁLLÁS

Csatlakozz a csapatunkhoz! Nyu-
gat-magyarországi (Győr, Mosonma-
gyaróvár és Sopron környéki) autóipa-
ri és fémipari nagyvállalatok állásaján-
lataiból válogathatsz (betanított, laka-
tos, targoncás, CNC-s, hegesztő, stb.), 
ahol kiemelt bérezést, ingyenes szál-
lást, utazást, valamint bérelőleget és 
hosszú távú munkát biztosítunk. Érdek-
lődni 8-20 óráig a 06-70/639-9920 te-
lefonszámon -JOBmotive Kft.-

*68490*

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*

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*

Zalaegerszeg, Vasvár, Egervár, Győrvár 
vonzáskörzetéből gyümölcstermesztő cé-
günkhöz mezőgazdasági munkára dolgozó-
kat keresünk, egész éves, bejelentett foglal-
koztatásra. Érdeklődni: Fruchtpark Kft.: 06-
30/227-7006 telefonszámon

*73585*

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*

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

*70333*

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

*46178*

TÁRSKERESÉS

Középkorú Szombathelyi egyedülálló hölgy 
komoly társat keres 55-60 éves korig. 
Együtt könnyebb. Tel.: 06-20/466-7397

*73179*

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

*69523*

59 éves nyugdíjas hölgy társat keres, „Ró-
zsa” jeligére a Szuperinfó ügyfélszolgála-
tára.

*72863*

63/170/105 nem dohányzó, józan életű férfi 
vagyok. Nyugdíj mellett dolgozom, hogy job-
ban élhessek, mivel szeretek szórakozni, 
bulizni, táncolni, gyógyfürdőre járni. Hasonló 
igényű HÖLGY bemutatkozó levelét várom: 
„Gyöngyhalász” jeligére a Szuperinfó ügy-
félszolgálatára.

*71886*

VEGYES

Dunnákat, párnákat 26.500 Ft/kg-ig bon-
tóasztalokat, fateknőket, hagyatékot vásá-
rolok. +36-20/479-5287

*72696*

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

*67244*

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

*61159*

Osztrák műbőrök, műbőrpadló, padló 
szőnyeg alátét olcsón eladók. +36-30/327-
0386.

*72729*

Szép négyrészes szekrénysor, 6 fiókos fa-
gyasztó szekrény eladó. 06-20/210-1507

*73545*

RECEPT

HOZZÁVALÓK
• 13 dkg vaj (+ a kenéshez)
• 25 dkg cukor
• 4 db tojás
• 1 dl tej
• 30 dkg liszt
• 1 csomag sütőpor
• 1 ek kakaó
• 1 db narancs reszelt héja
• porcukor

ELKÉSZÍTÉS
1. A vajat a cukorral ha-

bosra keverjük, majd hozzá-
adjuk a tojássárgáját és a te-
jet. A tojásfehérjét kemény 
habbá verjük, majd óvatos 
mozdulatokkal a cukros-to-
jássárgás keverékhez adjuk. 

Ezután rászitáljuk a lisztet 
és a sütőport.

2. A tészta egyharmadát 
visszatesszük a fehérjés tál-
ba, és elkeverjük benne a 
kakaóport. A kétharmad-
ba belereszeljük a narancs 
héját.

3. Kivajazott kuglóffor-
mába öntjük a fehér tésztát, 
majd ráborítjuk a kakaósat, 
és egy kicsit összekeverjük, 
hogy márványos legyen.

4. 180 fokon kb. 45-50 
percig sütjük, és tűpróbá-
val ellenőrizzük.  Kihűt-
jük, és meghintjük porcu-
korral, majd felszeletelve 
tálaljuk.

Húsvéti kuglóf

Forrás: www.mindmegette.hu

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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Welczenbach Antal
06 20 352-4232

Tavaszi redõny és 
nyílászáró akció! 

rövid határidővel 
20-50% kedvezménnyel 

megrendelhetők.

Kiváló minőségű 
műanyag ajtók, 

ablakok, redőnyök, 

26
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SZENDVICSPANEL | ERESZCSATORNA
CSEREPESLEMEZ | TRAPÉZLEMEZ

GYÁRTÁS − SZÁLLÍTÁS − KIVITELEZÉS

ACÉL TETŐ AZ OTTHONÁRA
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

Meglévő palatetőre, 
bitumenzsindelyre 
bontás nélkül is szerelhető!

06 (20) 366 1353
www.tesz97.hu

ACÉL TETŐ AZ OTTHONÁRA
KÖZVETLENÜL A GYÁRTÓTÓL!

bontás nélkül is szerelhető!

9700 Szombathely, Söptei út 78. 
(Concordia benzinkút mellett)
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NYITVA: H-Szo: 8-18, V: Zárva
Tel.: 94/714-092

Parti Kertészet
GPS: É: 47.24822 K: 16.59600

Szombathely, Muskátli u.

Tavaszi Virágvásár
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– Boglárka
– Balkon növények
– Virágzó évelők
– Húsvéti dekoráció
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Schaeffl  er – közös jövőnk, a Te sikered

A Schaeffl  er egy dinamikus, világszerte jelen 
lévő technológiai vállalat, melynek sikere a 
vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon 
alapul. A legjelentősebb autógyárak, valamint 
a repülőipar és az ipari ágazat partnereként 
számos lehetőséget biztosítunk szakmai és 
egyéni fejlődésedhez.

A Schaeffl  er Savaria Kft 
FELVÉTELI NAPOT 
hirdet 2019. április 4-én (csütörtök) 
14.00 órai kezdettel.

Amit várunk:
• megmunkáló gépek működtetésevagy 

gyártósori összeszerelés
• elvárt darabszám teljesítése
• az előírt minőségi ellenőrzések elvégzé-

se és azok dokumentálása
• részvétel a gyártási folyamatok jobbítá-

sában

Amit kínálunk:
• alapbéren felüli teljesítmény bérezés
• vállalati bónusz juttatás
• munkavállalói kedvezmények
• biztonságos munkakörnyezet
• ingyenes sportolási lehetőség
• térítésmentes buszjáratok (Celldömölk, 

Vasvár, Körmend, Jánosháza, Rum, Bér-
baltavár, Csepreg)

Pályakezdők, betanított munkások, szakmun-
kások részvételére egyaránt számítunk!

Csatlakozz Te is csapatunkhoz! Várunk, hogy 
személyesen is megismerhessünk!

Jelentkezés:
karrier@schaeffl  er.com

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

Schaeffl  er Savaria Kft.
9700 Szombathely
Zanati út 31.
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