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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.**

 
 

A Peugeot 208 Active+  vegyes átlagfogyasztása 3,7–5,1 l/100 km, CO2-kibocsátása 97–116 g/km.
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sekre érvényes. A kedvezményes árak teszt és használt Peugeot-modellek vásárlására nem vonatkoznak. A kedvezmény más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonható össze. 
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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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22
21

38
31

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

Méretek 
36–54-ig.

Artemis Divat
Szombathely, Hefele M. u. 1/B

(OTP átjáró)

   Farmer
 kosztümök
   Üzleti
 kosztümök
   Átmeneti
 kabátok
   Blézerek 

 Magas derekú
 nadrágok

                                       stílus,  
minőség középkorosztálynak is.
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Szombathely, Szt. Márton u. 6.
94/318-276

Nyitva: kedd-péntek 8:00-13:00, 14:00-17:00 
Szombat 8:00-12:00, Hétfő: szünnap

MINDEN 
KERET

Az akció 2019. 04.03.- 04.30 között érvényes! Érdeklődni az üzletben.

VÉGKIÁRUSÍTÁS!
27

51
27

Vásárlóinknak: G R ÁT I S Z  szemvizsgálati kupon! 
Dr. Zabó Éva Beváltható Fő tér 7.

5 ezer
10 ezer

15 ezer

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

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

Laminált 
parketták:

AJÁNDÉK 
SZEGÉLYLÉCCEL ÉS  

POLIFOAMMAL!

2
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MAGYAR AUTÓ ÉS MOTORKERESKEDÉS

MM

MAGYAR

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

TÖBB A JÓBÓL

fiat.hu

Vegyes átlagfogyasztás: 4,1- 7,1 l/100 km; CO2-kibocsátás: 
108-164 g/km. A garanciával és a szervizzel érintett időszak 
– nem ideértve a km futást – azonos, 5 év garancia: 2+3 év. 
Maximum Care, vagy 100 000 km futásig kiterjesztett garan-
cia a mindenkori ÁSZF feltételei alapján. A képen látható autó 
illusztráció. Az ajánlat csak bizonyos modellekre és a készlet 
erejéig érvényes. A tájékoztatás nem teljeskörű, az ajánlat és a 
garancia részleteiről érdeklődjön a www.fiat.hu oldalon vagy a 
márkakereskedésekben.

AZ ÚJ FIAT TIPO SPORT 
MEGÉRKEZETT. 

TIPO MODELLEK MÁR 
3 590 000 Ft-TÓL

Budapesten kerültek átadásra a MagyarBrands 2018 dí-
jai. A MagyarBrands Díjátadó Gála keretében immár 7 éve 
azokat a termékeket, illetve szolgáltatásokat választja ki 
a szakmai zsűri, melyek a négy kategóriában kiemelkedőt 
voltak képesek nyújtani.

A médiapiacról  idén 8 sajtótermék - köztük a  116 éves 
múltú Nemzeti Sport - vehette át a MagyarBrands-díjat, s 
ezt a kitüntető címet érdemelte ki a 30. évfolyamát megélő, 
Egerből indult Szuperinfó hetilaphálózat is. Az elismerést 
stílszerűen demonstráló nemzeti trikolor színű díjat Honfi 
Gábor (balról) alapító, a franchise hálózat vezetője vette át 
dr. Serényi Jánostól, a MagyarBrands program elnökétől.

A Szuperinfó az elmúlt közel 30 évben vált hazánk leg-
nagyobb példányszámú ingyenes terjesztésű laphálóza-
tává. Jelenleg 1280 városban és kistelepülésen, 56 önálló 
helyi lap jelenik meg, mellyel egyszerre 1 512 000 rend-
szeres olvasót tudhat magáénak. A Nemzeti Médiaanalízis 
szerint a magyar lakosság 1/3-a rendszeresen forgatja a 
Szuperinfót.

Fotó: orbán Gellért

MagyarBrands-díj
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Újra divatbemutató, és ez most a jubileumi, amelynek Szombathely ad helyet, ahol az ötlet 
született. Budapesti és szegedi kitérők után ismét itthon, a Tóvendéglő emeleti termében kerül 
megrendezésre a DKM, azaz Divatbemutató Kicsit Másképp.(cikk a 3. oldalon) Fotó: facebook

Jubileumi Divatbemutató Kicsit Másképp

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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Hány élete van 
egy macskának?

Dr. Varjú Gábor
klinikus szakállatorvos

A mai napon egy köhö-
gő, tüsszögő kismacskát 
hoztak állatkórházunkba. 
Gazdája elcsodálkozott, 
amikor megtudta, hogy 
súlyos vírusos fertőzése 
van. A macskáknak kilenc 
élete van – mondta, eddig 
nem is sejtette, hogy ilyes-
mi létezik. Ez a párbeszéd 
és ez a helyzet naponta 
lejátszódik praxisunkban.

Nagyon fontosnak érzem, 
hogy a macskák egészség-
védelméről írjak. Sok macs-
ka betegszik meg, és pusz-
tul el vírusos fertőző beteg-
ségek miatt. Ezek nagyobb 
része vakcinázással meg-
előzhető lenne.

Talán a leggyakoribb a 
macskanátha. Kötőhár-
tya-gyulladás, tüsszögés, 
orrfolyás, köhögés a tüne-
te. Ennek a betegségnek a 
hátterében többféle vírus 
egyidejű fertőzése áll. Jelen 
tudásunk szerint herpesz, 
calici és parvovírus okoz-
za. Antibiotikumos keze-
lésre általában javul, van-
nak azonban makacs, nem 
gyógyuló esetek, melyek-
nek hátterében más víru-
sos fertőzés (leukózis, fer-
tőző hashártyagyulladás, 
macska AIDS) állhat.

A macskák leukózisa 
igen elterjedt és veszélyes 
megbetegedés. Renge-
teg macska emiatt pusztul 
el. Főleg a sokat verekedő 
kandúrok veszélyeztetet-
tek. A vírushordozók évekig 
tünetmentesek lehetnek, 
közben fertőzve az egész-
séges állatokat. A kóroko-
zó a vérképző rendszert, az 
immunrendszert károsít-
ja, daganatok képződnek, 
erős vérszegénységgel jár, 
az állat fogékony más fer-

tőző betegségekre. Nem 
gyógyítható, a már tünete-
ket mutató egyedek maxi-
mum pár hónapig élnek. 
Ezek a betegségek csak a 
macskák betegségei. Más 
fajokat, kutyát, embert nem 
betegítenek meg.

A macskanátha és a leu-
kózis védőoltással meg-
előzhető. Ajánlott még a 
veszettség elleni oltás is, 
de macskáknál ez nem 
kötelező. Kölyökmacskák-
nak 8-9 hetes kortól adott 
oltási sorozattal és éven-
kénti ismétléssel megfele-
lő immunitás biztosítható. 
Kutyákhoz hasonlóan itt is 
fontos a rendszeres (3-4 
havonta végzett) féreghaj-
tás, tablettás, vagy pasztás 
készítménnyel, mivel ezek a 
paraziták emberre is veszé-
lyesek lehetnek.

Nagyon érdekes adat, 
hogy az ivartalanított kan-
dúrok átlagéletkora (9-10 
év) messze hosszabb, mint 
a nem ivartalanított társa-
iké (5-6 év). Nem verek-
szenek, nem csavarog-
nak, nem üti el őket az 
autó, nem szedik össze 
társaiktól a fertőző beteg-
ségeket. A nőstények ivar-
tanítása a felesleges sza-
porulat megelőzésére nyo-
matékosan ajánlott, lakás-
ban tartott cicáknál az ivar-
zás tünetei is nagyon kel-
lemetlenek. Nem igaz az 
a gyakran hallott tévhit, 
hogy egyszer szülnie kell 
az állatnak, ezzel szem-
ben a műtét megelőzi, vagy 
nagyon csökkenti az idős-
kori „nőgyógyászati” prob-
lémákat (gennyes méhgyul-
ladás, emlődaganat). Az 
ivartalanítás 6 hónapos 
kor után már elvégezhető.

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 Bodorkós-Horváth Ka-
ta kettő, míg Moór László 
egy ezüstérmet szerzett 
Lengyelországban.

Március 24. és 30. között 
minden szempár Torunra fi-
gyelt. A lengyel város adott 
ugyanis otthont a 2019-es 
veterán atlétikai világbaj-
nokságnak. Az idősebb ge-
neráció képviselő kemény 
felkészülést követően érkez-
tek a helyszínre, köztük két 
Vas megyei sportoló, Bodor-
kós-Horváth Kata és Moór 
László. Előbbi, a Szombathe-
lyi Dobó SE színeiben készü-
lő távgyalogló két ezüstér-
met szerzett. Először 3000 
méteres távon, majd 10.000 

méteren is bizonyított az 
atléta, akit komoly magyar 
szurkolótábor űzött-hajtott 
a versenyen. Bodorkós-Hor-
váth Kata egyébként a tor-
na előtt is bizakodó volt a 
megmérettetést illetően, 
akárcsak Moór László, aki 
kalapácsvetésben indult. A 
35–40 év közötti férfiak me-
zőnyében induló nehézatlé-
tának nagyon nehéz dolga 
volt, hiszen a versenybírók 
mellett az időjárás viszon-
tagságaival és a riválisokkal 
is meg kellett birkóznia. Ösz-
szességében azonban elége-
dett volt az elért második he-
lyezéssel és a dobás közben 
összeszedett kisebb sérülés 
sem tudta kedvét szegni a 

szombathelyi kalapácsve-
tőnek. Egyébként a 35–40 
év közötti férfiak mezőnyé-
ben induló Moór László ne-
ve ismerős lesz a vasi sport-
barátok számára, ugyanis 
masszőrként és gyúróként 
tevékenykedik a Szombat-
helyi Kézilabda Klub és Aka-
démia együttesében. A két 
atléta eredményei azért is 
figyelemre méltók, mert a ve-
terán világversenyekre nem 
kapnak állami támogatást, 
így a finanszírozás teljesen 
önköltséges. A nevezési díj-
tól kezdve az utazáson át, a 
szállást és étkezést is ma-
guknak kell fizetni. Ennek 
fényében még szebben csil-
lognak azok az ezüstérmek.

Vasi érmek a veterán 
atlétikai világbajnokságról

Fotó: szombathelyikezilabda.hu

Fotó: Hungarysport
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n Újra divatbemutató, és ez most a jubileumi, 
amelynek Szombathely ad helyet, ahol az ötlet szü-
letett. Budapesti és szegedi kitérők után ismét itt-
hon, a Tóvendéglő emeleti termében kerül megren-
dezésre a DKM, azaz Divatbemutató Kicsit Másképp.

– Idén lesz a tizedik, áp-
rilis 12-én, 18.30-kor – me-
séli Mák Dóri, az ötletgaz-
da. Évekkel ezelőtt született 
meg az elképzelés, ami per-
sze nem hagyta nyugodni 
Dórit, így az ötletből hihe-
tetlen gyorsasággal meg is 
született az első DKM. Az-
óta persze a rendezvény is 
kinőtte magát, de van, ami 
sosem változik.

– Lelkes önkéntes csapat 
segít a kivitelezésben, csinál-
ja a modellek haját, smink-
jét, segít az öltözésben. Idén 
35 modellünk lesz, Szeged-
ről és Budapestről is jönnek, 
a fogyatékossággal élő gye-
rekek, fiatalok és felnőttek 
– köztük az Aranyhíd Neve-
lési Intézet és a Rumi Gyer-
mek- és Diákotthon tanulói 
is – hónapok óta készülnek 

arra, hogy megmutathassák 
magukat, és persze a gyö-
nyörű ruhákat és fantaszti-
kus kiegészítőket.

Az esemény után most 
rendhagyó módon egy gá-
laestet is tartanak vacsorá-
val a földszinten.

– Erre előre kell jegyet 
venni, és hála Istennek, már 
nem sok maradt – teszi hoz-
zá Dóri.

Idén a támogatói jegyekkel 
nagy terveik vannak. 

– A programra a belépés 
500 Ft támogatói jegyes, 
ezenkívül támogatásokat el-
fogadunk, az így összegyűlt 
felajánlásokból a fogya-
tékkal élőket támogatjuk, 

integrált játszóterek létre-
hozására fordítjuk országo-
san több helyszínen. 

Két elemet szánnak az 
Aranyhídba, és természete-
sen a Rum kastélyban élő 
86 gyermeket is szeretnék 
meglepni. 

– A harmadik hely a bu-
dapesti Csalogány Ovi. 
De ha több pénzt tudunk 

összegyűjteni, akkor kere-
sünk egy negyedik intéz-
ményt is – teszi hozzá re-
ménykedve Dóri.

Ezek az eszközök nagyon 
sokba kerülnek ugyan, de 
Dóriék bíznak abban, hogy 
sokan felbuzdulnak majd, és 
hát a sok kicsi sokra megy. 
Persze szívesen fogadják cé-
gek hozzájárulását is.

n Egy családi nappal ünnepelte a Szombathelyi 
Polgár Kulturális Alapítvány a „Családban az erő” 
nevű projektjüket. A rendezvényre számos prog-
rammal készültek, ahol kicsik és nagyok is nagyon 
jól érezték magukat.

10 órára szinte megtelt a 
Kornéliusz Ház. Itt ünne-
pelte a családokat és egy két 

éven át tartó projektjüket. A 
Családban az erő elnevezé-
sű programsorozat számos 

workshoppal járta körül és 
népszerűsítette a családi éle-
tet és értékeket. 

A megnyitón Dr. Hen-
de Csaba, az Országgyűlés 
törvényalkotásért felelős 
alelnöke is beszédet mon-
dott. A falakon körben a két 
év workshopjairól készült képekkel találkozhattunk. 

A megnyitó után egy kere-
kasztal beszélgetésre került 
sor, ahol méltatták a kiad-
ványt is, ami az elhangzott 
témákkal foglalkozott. A be-
szélgetők között volt rádiós 
műsorvezető, ügyvéd, pszi-
chológus és pásztor is. 

Ez alatt a gyerekeknek 
külön bábszínházzal ked-
veskedtek. A legnagyobb 
tetszést azonban az ameri-
kai stílusú iskolabusz kel-
tette, amiben városnézésre 

és családi utazgatásra is sor 
került. Különleges négylábú 
vendégekkel érkezett Kiská-
di Kató, aki jól képzett terá-
piás kutyáival agility-bemu-
tatót is tartott.

A nap végén tortával 
ünnepeltek a résztvevők, 
ám előtte még egy zenés 
életmesét költöttek és raj-
zoltak meg együtt, ahol a 
Kalcsics család minden-
napjairól énekeltek és ver-
seltek közösen felnőttek és 
gyerekek. 

Kétéves korszak zárult le

Jubileumi Divatbemutató Kicsit Másképp

K E D V E S  V E N D É G Ü N K !

Köszönjük, hogy Alapítványunk munkáját 
támogatja, mely a fogyatékkal élő 
és rászoruló gyerekeket, felnőtteket segíti.

A 10.000 Ft-os jótékonysági Gálavacsora 
jegy megvásárlásával Önök hozzájárulnak a 
Divatbemutató kicsit másképp rendezvényhez 
és az integrált játszóterek létrehozásához is.

P R O G R A M

18:30 Jubileumi Divatbemutató
20:30 Gálaest megnyitása
20:40 Vacsora a svédasztalról
21:30 Torta „bontás”
22:30 Tombola

Zene: Tom Kondor Band

„Mák Dóri-DKM” Alapítvány: OTP: 11747006-27246827

„Mák Dóri-DKM” Alapítvány 

Szeretettel és összefogással üdvözli 
Jótékonysági Gálaestjén
2019. április 12. 

DKM Jubileum:
18:30 Tóvendéglő emeleti terem

Gálaest és vacsora:
20:00 Tóvendéglő étterem
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Zene: Tom Kondor Band

„Mák Dóri-DKM” Alapítvány: OTP: 11747006-27246827

K E D V E S  V E N D É G Ü N K !

Köszönjük, hogy Alapítványunk munkáját 
támogatja, mely a fogyatékkal élő 
és rászoruló gyerekeket, felnőtteket segíti.

A 10.000 Ft-os jótékonysági Gálavacsora 
jegy megvásárlásával Önök hozzájárulnak a 
Divatbemutató kicsit másképp rendezvényhez 
és az integrált játszóterek létrehozásához is.

P R O G R A M

18:30 Jubileumi Divatbemutató
20:30 Gálaest megnyitása
20:40 Vacsora a svédasztalról
21:30 Torta „bontás”
22:30 Tombola

Zene: Tom Kondor Band

„Mák Dóri-DKM” Alapítvány: OTP: 11747006-27246827
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Fotók: MD

Fotók: KS
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butor-kereskedelem.hu KONYHA
GARDRÓB

HÁLÓSZOBA
NAPPALI

FÜRDŐSZOBA
BELTÉRI AJTÓ

közvetlen a gyártótól!

27
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Az akció április 1–15-ig tart.  Partner: Wéberker Kft.
Minden sorozatgyártású fenyő bútor Leértékelve!!!

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

Szombathely, DOMUS
Üzletközpont I. emelet

Tel.: 94/333-200

DOMUS
üzletközpont I.emelet

Tel.: 94/333-200

27
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facebook.com/domusbiobolt

Geránius Olaj

100%-os természetes illóolaj n Itt a tavasz, ezzel egy-
idejűleg megjelennek a 
kullancsok is, melyek 
nem csak a parkokban, 
erdős, fás részeken, ját-
szótéren, kutyafuttatón 
jelennek meg, hanem 
már a kertekben és a 
városi környezetben is.

Néhány dologra érdemes 
vigyáznunk, melyekkel 
megelőzhetjük a kullancs-
csípést és az általa okozott 
betegségeket, melyek a víru-
sos agyhártyagyulladás és a 
Lyme-kór.

• Használjunk megfelelő 
ruházatot, pl.zárt, de szellős 
legyen, zártcipőt viseljünk, 
fejünkre széles karimájú 
kalapot tegyünk.

• Használjunk kullancs-
riasztó szereket.

• Amennyiben kertes ház-
ban lakunk, nyírjuk rend-
szeresen a füvet, szüntessük 
meg a bozótos területeket.

• Miután a szabadban vol-
tunk, alaposan vizsgáljuk át 
teljes testünket, nem bújt e 
meg valamelyik hajlatban.

• Ha kullancsot találunk, 
ne nyomkodjuk, csavarjuk, 

tépjük ki, mert ezzel növel-
jük a fertőzés kockázatát! A 
krémek, olajok, ecet haszná-
lata is tilos. 

• Az egyik legbiztosabb 
módszer a kullancs eltávo-
lító csipesz használata.

• Aki kecske- vagy te-
héntejet fogyaszt, feltétle-
nül csak forralva tegye, mert 
ezek az állatok vírushordo-
zók lehetnek.

Van kullancs elleni vé-
dőoltás, de tökéletes meg-
oldás nem létezik, ezért a 
megelőzésre fordítsunk na-
gyobb hangsúlyt.

Hogyan védekezzünk a kullancscsípés ellen?

Áraink a szállítást, 
összeszerelést is 

tartalmazzák!

AKCIÓ!

AKCIÓ!

csak

150.000 Ft
csak

125.000 Ft

Bomstal garázsok

t

3x5 méteres garázs
horganyzott 
vázszerkezettel

3x5 méteres garázs
 horganyzott vázszerkezet, 

színes lemez*

t

Nem rozsdásodik, 
nem igényel festést!

Megrendelés: 
06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

*17 színből választhat. 
Az akció érvényes 2019. május 31-ig.
Az akció részleteiről 
érdeklődjön telefonon, 
vagy látogasson el honlapunkra.

Acélszerkezetes

2x3 méteres kerti tároló 
sötétbarna, zöld vagy sárga színben

109.800 Ft

Kutyakennel 
3x2 m

t

AKCIÓ! 180.000 Ft
27
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Szombathely,
Dolgozók útja 15.
Tel.: 94/511-470, 94/510-342
Nyitvatartás:
H-P.: 7.30-16.00,
Szo.: 7.30-12.00
www.harmatos.hu

Harmatos Kft.

Kínálatunkból:
  Vasanyagok
  Alumínium létrák
  Horgonyzott csatornák
   Salgó polcok
  Kerítés fonatok
  Rozsdamentes 

és zománcozott edények
   Konyhai eszközök 

és kiegészítők
  Füstcsövek, rostélyok
  Kéziszerszámok, 

csavarok 27
67

23

n Sikeresen befejeződött az „Óvodák energetikai kor-
szerűsítése” című városfejlesztési projekt. A Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program keretében 
a Hétszínvirág, a Micimackó és a Margaréta Óvodák 
felújítása, többek között nyílászárócseréje, tetőszige-
telése, fűtésirendszer-korszerűsítése valósult meg.

Szombathely Megyei Jogú 
Város Önkormányzata 2015 
áprilisában fogadta el a vá-
ros klímavédelmi és ener-
giastratégiáját. A stratégiai 
dokumentum célkitűzései 
közé tartozik az üvegházha-
tású gázok kibocsátásának 
csökkentése és a megújuló 
energiaforrások széles körű 
alkalmazása.

A fejlesztés három óvodát 
érintett: a Hétszínvirág Óvo-
dát, a Micimackó/Napsugár 
Óvodát és a Margaréta Óvodát. 

Az 1970-ben épült Szom-
bathelyi Hétszínvirág Óvo-
da 7 csoporttal üzemel. Az 

épület homlokzatát megépí-
tése óta nem korszerűsítet-
ték, omladozó vakolat, kiál-
ló téglák rontották az épület 
összképét. Az épület teljes 
felújítása során megvalósult 
a tető és az épület homlokza-
tának szigetelése, valamint 
a nyílászárók cseréje is. A 
használati melegvíz-ellátás 

Felújított óvodák városszerte

Fotók: szombathely.hu/Cseh Gábor
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OLADI HÚSBOLT!

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

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

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

Bőséges választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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

sült hekk, velős pirítós

27
55

61

27
59

40

Hidegkonyhai
készítmények

házhoz szállítással
LUDWIG HIDEGKONYHA

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

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

27
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85

+

A képek illusztrációk, az árak a készlet erejéig érvényesek, 
Forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!

Nyitva:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

jola.hu
Szombathely, Széll Kálmán u. 14.

Sárvár, Rákóczi u. 11.
szombathely@jola.hu
06-20/400-50-31, 06-94/514-318

sarvar@jola.hu06-20/400-50-29

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

óriási

Akciók
óriási

Akciók
Műanyag ablakok

akár

-50%
kedvezménnyel

60x60cm
bukó-nyíló:

90x120cm
bukó-nyíló:

festett dekor beltéri ajtó  
9 választható színben,

88x208 cm-es 
falnyílásba, 

15 cm-es 
falvastag-

ságig:

Lack 10 

*Az ár 2375 x      2025 mm-es, fehér, 
40 mm-es, szélesbordás kapura vonatkozik 

Szekcionált
garázskapu

motorral és 
2 db távadóval

Komplett
rendszerek:

13.490 Ft 

27.890 Ft 

39.990 Ft 

203.990 Ft-tól*

11.990 Ft 

15.990 Ft 

WPC teraszburkolatok:

2/m -től!

2/m -től! Kerítéslécek 
és falburkolók is

széles választékban!

             2019. április 30-ig.

Hőszigetelés
10cm-es  
alaprendszer

AJÁNDÉK

dryvit hálóval!

2.129 Ft/m²

Baronial tölgy*
laminált padló

/m²-től!

*Az ár a
kiegészítők
megvásárlása
esetén
érvényes!

31-es

kopásállóság!

7 mm!

1.590 Ft 

Akár komplett kivitelezéssel 
is!

27
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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

27
56

55

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott adagolás, 
kedvezményes házhozszállítás!

Biobolt Szombathely
Szombathely, Savaria tér 1/G (keresse kék-fehér tetőnket) a Claudia 
cukrászdától 50 méterre, a Borostyánkő irányába.Tel.: 94/788-748

web-áruház: bioboltszombathely.hu

Varga 
Gyógygomba 
Szombathelyen!

27
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biztosítására külsőlevegős 
hőszivattyú került beépí-
tésre. A villamosenergia-fo-
gyasztás részbeni bizto-
sítása érdekében 7 kWp 
teljesítményű napelemes 
rendszer került telepítésre.

A Szombathelyi Mici-
mackó Óvoda, a város egyet-
len fogyatékos gyermekekkel 
foglalkozó óvodája 1975-ben 
épült. Az épület homlokzata 
omladozó, hőszigetelés nem 
volt, tetőszerkezete lapos te-
tős, amely teljes felújítást 
igényelt. Korábban az épü-
let nyílászárói részlegesen 
lettek csupán kicserélve, az 
építéskori ablakok állaga kri-
tikus volt. Az épületet a Nap-
sugár Óvodával közösen táv-
hő fűti. A radiátorok állapotát 
tekintve elavultak, teljes

fűtésrendszer-korszerű-
sítés vált szükségessé. Az 
épület villamos hálózata 

megépítése óta komolyabb 
felújításon nem ment keresz-
tül. Az óvoda felújítása ki-
terjedt a homlokzati hőszi-
getelésre, vízszigetelésre, 
nyílászárócserékre, tetőszi-
getelésre, valamint az épület 
gépészeti berendezéseinek 
(radiátorok, elszívó beren-
dezés stb.) cseréjére is.

A Napsugár Óvodában is 
szükségessé vált az épület 
energetikai fejlesztése utó-
lagos külső hőszigeteléssel, 

az eredeti radiátorok cseré-
jével, valamint a tető teljes 
szigetelésével.

A Szombathelyi Marga-
réta Óvoda 1979-ben épült 
panelépület. A lecsökkent 
gyermeklétszám miatt az ere-
detileg 8 csoportos óvodának 
tervezett épületben négy cso-
port kapott helyet. A projekt 
során megvalósult az épület 
utólagos külső hőszigetelése 
és az épületben található fűté-
si rendszer korszerűsítése is.
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ÓRIÁSI KIÁRUSÍTÁS!
ülőgarnitúrák | fotelek | kanapék | székek | asztalok | ágyak  | szövetek

Április 11-én: 8-16 óráig | Április 12-én: 8-16 óráig | Április 13-án: 8-12 óráig

ADA Hungária Bútorgyár KFT
H-9900 Körmend | Rákóczi u. 154 | www.ada.at

Tel. +36 (0)94 590-100 | Fax DW -106 | office.kormend@ada.at

2019. ÁPRILIS 11–13-IG

27
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Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B.
Tel: 94 325 516 • Mobil: 20 9735 493
www.kilincsker.hu • Email: info@kilincsker.hu

KULCSMÁSOLÁS
ZÁR | LAKAT | VASALAT | KILINCS

27
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98

 facebook.com/major.kilincsek major.kilincsek

A Vas megyei szakképző iskolák ingyenesen 
látogatható programjait itt találod:

http://szakmakejszakaja.hu

Gyere el, és: 
PRÓBÁLD KI, CSINÁLD MEG, ISMERD MEG!

SZAKMÁK ÉJSZAKÁJA
Vas megyében is! 

2019. április 12. (péntek) 18-22 óra

27
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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.

27
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TELEK ELADÓ!

SZOMBATHELYEN a Szél Kálmán utca 33.-ban
  

Eladásra kínálom 
a következő hrsz-on  
8612/34 – 5636 m2, 
8612/23 – 6451 m2,  
8612/24 – 163 m2, 

8612/26 – 12559 m2,  
8612/27 – 1246 m2-es  
területeket, amelyek  

alkalmasak lakóterület 
kialakítására, földhasználat,  

egyéb épület építésére.
A telkek jól megközelíthetőek,  

helyrajzi szám alapján 
megtekinthetőek.

IRÁNYÁR: 28 E FT/m2

Elérhetőség: 
Bartucz Tibor Sándor  

ügyvezető igazgató 
Telefonszám:  

06-30-953-60-64 
E-mail cím: 

probart@probart.hu

27
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Dr. Pfeifenróth Anna
AtlasPROfi lax  SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász
INGYENES ELŐADÁS
AZ ATLAS KORREKCIÓRÓL
Időpontok: április 12. (péntek) 18 óra, Következő: május 17.
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna
facebook.com/Atlasprofi laxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HELYSZÍN! Szombathely, Dolgozók útja 1/A

Az Atlasz helyretételével számos 
panasztól megszabadulhatunk
Dr. Pfeifenróth Anna orvos, hagyományos kínai orvos, 
Szombathelyen 2011 óta végez Atlas-korrekciót. A nem 
orvosi jellegű, vibrációs masszázs alapú, egyszeri eljá-
rásról kérdeztük a doktornőt.

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

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

mely során helyére kerül az el-
ső nyaki csigolya. A vibrációs 
masszázzsal az izmok és az 
ínszalagok feszülését oldjuk, 
ettől javul a fej és a nyaki terüle-
tek vérátáramlása. A fej sokkal 
jobban mozog, ami elsősor-
ban a rövid hátizmok lazulásá-
nak következménye. A gerinc 
statikai terhelése megváltozik, 
a korábbi deformációk folya-
matosan enyhülnek, a csigo-
lyák a továbbiakban a helyük 
felé mozdulnak.
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Férfi a repülőgépen a stewardessnek:
– Hölgyem, fel vagyok háborodva! 
Rendszeresen Önökkel repülök, de 
sosem mehetek akkor a wc-re amikor 
akarok, soha nem látom a filmet, és 
mindig ablak mellett kell ülnöm!
– Ne szórakozzon már kapitány úr, 
hanem kezdje meg a felszállást! 

*    *    *
– Jean, bezárta a méheket a padlásra?
– Nem uram, de a létrát elvettem alóluk! 

*    *    *
Két vasutas barkobázik:
– Személy?
– Nem.
– Akkor gyors!  

*    *    *
A kalauz hazamegy, majd szól a fiának:
– Gyere fiam, rázd az asztalt, írni 
akarok! 

– Jean, az imént leejtettem egy 
öngyújtót, vegye fel!
– Sajnos nem látom, uram!
– Sebaj, majd ledobok egy másikat. 

*    *    *
– Jean, miért tette az újságokat a 
hűtőbe?
– Hogy a hírek frissek maradjanak, 
uram! 

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

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

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

HÚSVÉTI AKCIÓ

A beszámítás csak 1 gr feletti aranyékszerekre vonatkozik és csak a vásárolt ékszer súlyáig.
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20% kedvezmény
minden ezüst ékszerre!
8000 Ft/g törtarany beszámítás az arany ékszerekre!

 szójadara
 premix
 koncentrátum
 kész tápok
 szemestakarmányok

 állateledel 
   (kutya, macska)

 MŰTRÁGYA
 LOMBTRÁGYA

Szombathely 11-Huszár út 196.
06/20/983/2783 • 06/30/684/8672

SANO 
Takarmánybolt

NYITÁS 
Április 15!

kiszállítást vállalunk.
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Stabil céges háttérrel rendelkezni, komoly, szakmai munkát végezni, családias légkört 
teremteni, mosolyogva dolgozni, munkatársakból barátokká válni… Ez a dm!

Egyedi cégkultúránknak köszönhetően vállalatunk az elmúlt időszakban  
˝Legjobb munkahely˝ és ˝Családbarát munkahely˝ díjjal gazdagodott a negyedszerre 

elnyert ˝Legvonzóbb munkáltató a kiskereskedelemben” elismerés mellett.

Amennyiben szeretnél részese lenni sikereinknek, akkor most lehetőséged nyílik  
munkatársként csatlakozni hozzánk, az alábbi pozícióba:

ELADÓ-PÉNZTÁROS
heti 20 óra

határozott idejű munkaviszony

Hova keressük új munkatársunkat?
Körmend, Vida József utca 1.

Mire számíthatsz nálunk?
• A dm üzletpolitikájának megvaló-

sítása
• Szakszerű tanácsadás nyújtása a 

vásárlóknak
• Pénztárgép kezelése
• Árupakolás, a polcok feltöltése
• Pontos készletszámolás, leltározás-

ban való részvétel
• Munkaterület rendben és tisztán-

tartása

És mi mit kérünk tőled?
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés
• Jó kommunikációs képesség
• Pontos, precíz munkavégzés
• Jó problémamegoldó készség
• Fizikai munka iránti nyitottság

Mi növelheti tovább az esélyeidet?
• Szakirányú kereskedelmi végzettség
• Szakirányú eladói tapasztalat

Ha hirdetésünk felkeltette érdeklődésedet  
és szívesen csatlakoznál a dm csapatához, kérjük, 

jelentkezz a www.karrier.dm.hu oldalon  
az „Állásajánlataink” menüpont alatt.
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LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft.
Répcelak

A Világpiac egyik vezető patrongyártó cége vagyunk. 
Közel 460 fő munkavállaló dolgozik nálunk. Élelmiszer, sport, orvosi területekre 

gyártjuk termékeinket, melyeket különböző gázokkal töltjük meg.

Az alábbi munkakörökben keresünk új kollégákat:

RAKTÁROS
aki, folyamatosan ellátja a gazdasági szervezetek 

raktározással kapcsolatos tevékenységeit és gondoskodik 
a zavartalan üzemeltetési körülményekről

Feladatok:
• alapanyagok betárolása, kiadása üzemek felé és 
 a raktári rend fenntartása
• komissiózás vonalkód olvasó használatával
• biztosítani a folyamatos termék ellátottságot a tárhelyeken
• bizonylatok könyvelése
• készletpontosság biztosításához tartozó feladatok elvégzése
• szállítólevelek kiállítása, bizonylati rend és 
 okmányfegyelem betartása
• hulladékkezelés

Elvárások:
• targonca vezetői engedély (gyalogkíséretű és vezető üléses)
• középfokú szakképesítés
• számítógépes vonalkód rendszer ismerete
• jó állóképesség
• önálló, precíz munkavégzés
• hasonló területen szerzett tapasztalat
• vállalat irányítási rendszer ismeret előny jelent

Amit kínálunk:
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Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérem, hogy juttassa 
el önéletrajzát 2019.04.15-ig az alábbi elérhetőségek valamelyikére: 
LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. 9653 Répcelak, Carl von 
Linde út 1. web: www.liss.hu  e-mail: karrier@liss.hu

•  Klasszikus 1 vagy 2 
műszakos munkarend

•  40% műszakpótlék
•  Cafetéria (OTP SZÉP 

kártya)
•  Kiemelt jelenléti bónusz
•  Egészségbiztosítási csomag

•  13. és 14. havi juttatás
•  Munkáltató által biztosított 

buszjárat 
(Celldömölk-Kemenesmihályfa-
Kemenessömjén-Ostffyasszonyfa-
Csönge-Uraiújfalu-Nick útvonalon és a 
Sárvár-Rábasömjén-Rábapaty-Jákfa-Zsédeny-
Hegyfalu-Vasegerszeg-Vámoscsalád útvonalon)

Tel.: 95/565-013

Mail: mtpbalaskone@
invitel.hu

Szelestei üzemünkbe keresünk
MUNKÁJUKRA IGÉNYES 

DOLGOZÓKAT
KÖNNYŰ 

ÜLŐMUNKÁHOZ, 
KÉTMŰSZAKOS 

MUNKARENDBE.
Végzettséget nem igénylő 

betanított munka, 
nem gépsor melletti!

Szombathelyről ingyenes 
buszjárat biztosított.

Jelentkezni hétfőtől péntekig, 
8-16 óráig lehet az alábbi 

elérhetőségeken.
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Érdeklődni és jelentkezni a 
06 20 368 9432 06 20 571 8444 vagy 

telefonszámom lehet.

Megbízható építőipari cég hosszú távra

SZAK- ÉS SEGÉDMUNKÁSOKBÓL ÁLLÓ
5-6 fős BRIGÁDOKAT

keres útépítő munkára Körmendre. 
Bérezés: megegyezés szerint

1
9
2
3
4
7

CSOPORT

Magyarország meghatározó mélyépítési 
vállalata a Duna Aszfalt Kft.

bővülő csapatába új kollégát keres

CSOPORT

A feladatokról érdeklődni lehet: 30/335-7494
A fényképes önéletrajzokat a 

hr@dunaaszfalt.hu címre várjuk.

KÖNYVELŐ
munkakörbe, körmendi projektirodájába.
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n Kutyát manapság szin-
te bárki magához vehet, 
de a felelős kutyatartás 
fogalmával nem minden-
ki van tisztában. A kutyá-
nak, mint minden állatnak, 

megvannak az alapvető 
szükségletei, amiket bi-
zony ki kell elégíteni.

Mielőtt kutyát ven-
nénk magunkhoz, először 

Kutyával az élet – Hogyan legyünk felelős gazdik?
érdemes elgondolkodni, 
vajon tényleg készen ál-
lunk befogadni a csalá-
dunkba, otthonunkba egy 
négylábú barátot? Van (vagy 
lesz) elég időnk sétáltatni, 
játszani, foglalkozni vele? 
Vállalni tudjuk a felmerü-
lő költségeket, legyen szó 
oltásról, kullancs elleni ké-
szítményről vagy mondjuk a 
kutyakozmetikusról?

Ha egy kicsit is őszinték va-
gyunk magunkkal szemben, 
és bármelyik kérdésre nem-
mel feleltünk, akkor (még) 
nem állunk készen. Ám ha 
alaposan átgondoltunk min-
dent és hajlandóak vagyunk 
meghozni a kellő áldozatot, 
akkor máris jön a követke-
ző kérdés: tenyésztőtől vagy 
menhelyről? Mindkettőnek 
van előnye is, hátránya is.

Ha nem a pedigré a legfon-
tosabb, akkor mindenkép-
pen érdemes körülnézni a 
környék menhelyein. Sajnos 
általában nagy a választék 
az ilyen helyeken: kölykök 
és felnőttek is gazdira vár-
nak. Az egészen fiatalok-
nál néha csak sejteni lehet, 

milyen fajtákból tevődnek 
össze és mekkorák is lesz-
nek majd, amikor elérik a 
felnőttkort. 

Egy biztos, a szakemberek 
egybehangzó véleménye az, 
hogy bárhonnan is szárma-
zik a kutya, alapvetően azo-
nos szükségleteik vannak. 
Ezek közül legfontosabb a 
testmozgás. Ez lehet pórá-
zon való séta, szabadon va-
ló szaladgálás vagy éppen 
játék más kutyákkal. A meg-
felelő lemozgatás azért is 

fontos, mert minél inkább 
lefárasztjuk őket, annál 
nyugodtabbak és annál ke-
vesebb kárt csinálnak oda-
bent vagy a kertben. Mert 
bizony a kertben tartott ebe-
ket is el kell vinni mozogni. 
Persze a mozgás még nem 
minden, hiszen szüksége 
van a kutyának következe-
tes nevelésre és szeretetre 
is. Mindezekért cserébe egy 
kiegyensúlyozott, nyugodt 
és hűséges társat kapunk, 
jó esetben akár 10–15 évre.

Fotó: facebook
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CNC ESZTERGÁLYOS, 
CNC MARÓS
A munkavégzés helye: Szombathely
Amit kínálunk:
• Kiemelkedő alapbér
• Kimagasló 
  cafeteria juttatások
• Modern
  munkakörnyezet
• Széleskörű kedvezmények 
  BORSODISOKNAK
• A szakmaiság és az 
  elköteleződés külön díjazása
• Precizitás, becsületesség, tisztességes, emberi bánásmód
Elvárások:
• Szakmunkás végzettség a hirdetésben jelölt műszaki területen
• 1-2 év gyakorlat, egyedi alkatrészgyártásban való jártasság
• Gyártmányrajz, technológiai utasítások értelmezése

Jelentkezés: Küldje fényképes önéletrajzát a www.borsodimuhely.hu 
honlapon keresztül vagy érdeklődjön a 06-70/931-0601-es telefonszámon!
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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

Binder Kft.
9513 Csönge, Ipari Park

Sikeresen működő acélszerkezetgyártó és 
finomlemez termékeket gyártó üzemünk 

az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat 
azonnali kezdéssel.

FESTŐ
SZEMCSESZÓRÓ
Amit kínálunk: hosszútávú, biztos munkahely; utazási 
költségtérítés; munkaruha, munkavédelmi cipő, SZÉP 

Kártya, illetve havi Prémium rendszer.

Jelentkezni személyesen, levélben, e-mailben, 
telefonon vagy faxon:

Binder Kft.
9516 Vönöck, Pf. 2.
Tel. 06-95/595-107
Fax: 06-95/395-202

E-Mail: viktoria.lukacsne@binder-industrieanlagenbau.com
www.binder-industrieanlagenbau.com/hu
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n Egy indiai páros érde-
kes kihívást teljesítettek. 
A páros papírművészként 
2018-ban 365 napon ke-
resztül gyártottak pa-
pírmadarakat miniatűr 
kivitelben.

A Miniatűr Papír Mada-
rak azt hivatottak megmu-
tatni, milyen csodálatosak 
és szemkápráztatóan szí-
nesek is a körülöttünk élő 
madarak. A papír vágásával 
és hihetetlenül precíz egy-
másra helyezésével, vala-
mint a tökéletes festésnek 
köszönhetően Nayan-nak és 
Vaishali-nak gyakorlatilag 

sikerült háromdimenziós ér-
zést kelteniük.

Az összes alkotás kézzel 
készült, maguk vágták és 
festették a részeket, méghoz-
zá nagyítás nélkül. Minden 
darab a legprecízebben kivá-
gott és pontosan olyan szí-
nárnyalatokra festett, mint 
az igazi madarak tollazata. A 
madarak megalkotása általá-
ban 4-8 órát vettek igénybe. 
Az idő attól függött elsősor-
ban, hogy mennyire aprók a 
részletek, illetve hogy meny-
nyire színes az adott madár. 
A legkisebb elkészült madár-
kák között akad mindössze 
1,8 cm-es is.

Minden napra egy madár

Fotók: facebook
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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)

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 | Jelentkezés munkaidőben (08:00-16:00 h) a megadott 
telefonszámokon, vagy az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Cím: Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipa-
ri beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán 
(Vas-, Zala- és Veszprém megye határán) található. Bőrszabászattal 
foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.
Az alábbi pozíciókba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT SZABÁSZ
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások 
•  Műszakpótlékok (18-22 h 40%)
•  Béren kívüli juttatások
•  Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák 
  a hó végén kifizetésre kerülnek (szombat 100%, vasárnap 150%) 
•  2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) munkarend
•  Ingyenes céges buszjárat (Celldömölk, Pápa, Ajka, Sümeg, 
  Szombathely, Körmend, Sárvár, Zalaegerszeg irányából és 
  vonzáskörzetükből) 
•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén extra juttatás 
• Saját állományban való alkalmazás

Feltételek
•  min. általános iskolai végzettség
•  tesztíráson való megfelelés

LEATHER, VALUE OF NATURE
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n Kiütéses győzelmet arattak a szombathelyi labda-
rúgók, akik a felmerült problémák ellenére is lejátszot-
ták a Puskás Akadémiát a pályáról.

Ezer sebből vérzik a Szom-
bathelyi Haladás. Az idén 
100 esztendős klub a lab-
darúgócsapata körül a hé-
ten felmerült információk 

alapján komoly anyagi gon-
dokkal küzd. Ráadásul több 
játékosra sérülés és eltiltás 
miatt nem számíthatott Hor-
váth Ferenc. Saláta Kornél, 

úgy fest, idén már nem lép-
het pályára, míg Király Gá-
bor három mérkőzést a le-
látóról kénytelen szemlélni. 
Ennek ellenére a felforgatott 
kezdőcsapat már az első pil-
lanattól kezdve sokkal ma-
gasabb hőfokon égett, mint 
riválisa. Főleg Ivanov és Ra-
busic volt elemébe a kapu 
közelében. Aztán a 31. perc-
ben a helyzetek után már a 
vezetést is megszerezte a 
Haladás. Habovda beadása 
ide-oda pattogott Hegedűs 
kapuja előtt, majd a lecsorgó 
labdát Rabusic továbbította 
a hálóba. A szünet előtt pe-
dig megduplázta előnyét a 
Hali. Ekkor Hologyuk volt 
szemfüles és szerzett labdát 
az ellenfél térfelén. A szóló-
ját követően továbbított Rui 
Pedro elé, akinek csak az 
üres kapuba kellett passzol-
nia. Aki pedig azt hitte, hogy 
ezzel ellőtte a szombathelyi 
csapat minden puskaporát, 
meglepődve tapasztalhatta, 

hogy a fordulást követően 
sem vett vissza a tempóból 
a zöld-fehér gárda. Rui Pedro 
egy kezezést követően lő-
hetett tizenegyest, azonban 
kísérlete elkerülte a kaput. 
Azonban egy perccel ké-
sőbb javította hibáját, ami-
kor Habovda ívelését kapás-
ból továbbította a hálóba. Az 
utolsó negyedórában már a 
Puskás Akadémia is veze-
tett néhány ellentámadást, 
de egy kapufát, valamint Ró-
zsa védést leszámítva nem 
volt elég átütőerő a játékuk-
ban. Ezzel pedig magabiztos 

győzelmet aratott a Haladás, 
amely megérdemelten tar-
totta otthon a három pontot, 
és a riválisok vereségének 
köszönhetően csökkentette 
hátrányát is.

Szenzációs siker Haladás módra

Haladás–Puskás 
Akadémia 3-0 (2-0)
Haladás: Rózsa – Habovda, 
Jagodics, Tamás, Németh 
Milán – Hologyuk (Németh 
Márió), Daushvili – Ivanov 
(Gaál), Rui Pedro, Osofu – 
Rabusic (Priskin).
Gólszerző: Rui Pedro 2, 
Rabusic.

Rui Pedro (7) vezére volt a szombathelyieknek, két gólt is szer-
zett a Puskás Akadémia ellen Fotók: Hornyák Emőke, Hungarysport

Nagy az öröm, hiszen ismét nyert a Haladás
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INGATLAN

Siófoki lakások- nyaralók 80-120 m2-ig el-
adók. 19,9 millió Ft-tól. +36-30/9366-600

*74388*

ALBÉRLET

Első emeleti 42 m2-es lakás hosszú távra 
kiadó. Telefon.: 06-20/331-3060

*75422*

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

*73392*

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

*74467*

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

*76486*

AUTÓ

Fiat Puntó 2006-os 1,2-es első tulajdonos-
tól kevés kilóméterrel eladó. Ára:685.000Ft 
Tel.:06-30/219-4400

*73923*

RÉGISÉG, ÉKSZER

Felvásárlás! Claudius Hotel Szombathely, 
Bartók krt. 39. április 16., május 07., má-
jus 21.10-14 óráig.Törtarany-fazonarany, 
briliánsékszerek, karórák-zsebórák, ezüst-
tárgyak, festmények, antikbútorok, forga-
lomból kivont valuták, régi lakástextíliák 
(horgolások-csipkék-hímzések), hagyaték. 
louisgaleria.hu, email: akatos@mconet.hu 
Tel.:06-30/944-7935

*75304*

NÖVÉNY

Széna, szalma, lucerna körbálás kiszerelés, 
valamint zab és tavaszi árpa eladó. Érd: 06-
30/687-1325

*75319*

Tujacsemete 10-50 cm. Tuják, Tisza-
fák, puszpáng eladók Szombathelyen. 06-
20/280-1111

*76032*

SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

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*

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*

Fűkaszálást, sövénnyírást, fűnyírást, per-
metezést vállalok. 06-20/478-3825

*76162*

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

*74805*

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*

Nyílászáró, redőny, szúnyogháló. In-
gyenes felmérés! Kedvező ár! Tel: 
06/20/481-8124

*74507*

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

*75795*

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

*69253*

„Redőnyjavítás,redőny készítés! Gurtni-
csere akár még ma! Péter úr! 06-20/414-
9838!”

*74522*

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

Jánosháza környéki vállalkozót keresek 30 
m3 fa kitermeléséhez. Tel: 06/20/219-9375 
Radics

*74368*

Lukácsházára keresünk női és férfi taka-
rító munkatársakat váltott műszakos mun-
karendbe. Érdeklődni: 0620/501-3824. P.
Dussmann Kft.

*74811*

Nemzetközi (C+E kategória) gépko-
csivezetőket keresünk bútorszállítás-
ra, azonnali kezdéssel. Zala és Vas me-
gyei indulás, állandó németországi fu-
varok, rendszeres otthonlét, nettó 400-
420.000 Ft bér. Tel.: 30/530-2004(8-
18 h) FORTI HungaryKft.

*75325*

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

*69510*

Tapasztalt, gyakorlattal rendelkező ne-
hézgépkezelőket keresünk, forgókotró-
ra, dózerre, homlokrakodóra, gréderre, 
országosan.
Teljes munkaidőben foglalkoztatva, hosz-
szútávra!  
Kiemelkedő bérezés Szállást biztosítunk. 
Gerulus Kft: 06306886498

*74395*

OKTATÁST VÁLLAL

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

*70059*

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

*46178*

TÁRSKERESÉS

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

*69523*

VEGYES

Kapálógép, fagyal, gáztűzhely villany sütő-
vel, gázpalackok, szőllőprés, camping gáz-
tűzhely palackokkal, norton kút eladók. 06-
30/204-7338

*73690*

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

*61159*

RECEPT

HOZZÁVALÓK
A brassóihoz:
• 70 dkg szűzpecsenye
• 5-6 gerezd fokhagyma
• só
• őrölt bors
• 40 dkg zöldborsó
• 2 ek olíva olaj

A sült krumplihoz:
• 6-8 szem krumpli
• só
• 3-4 ek olíva olaj
• A tetejére:
• friss petrezselyem

ELKÉSZÍTÉS
1. A zöldborsót, ha mi-

relit, kivesszük a fagyasz-
tóból, és szobahőmérsék-
leten hagyjuk felengedni, 
ha friss zöldborsót hasz-
nálunk, megmossuk és 
lecsepegtetjük.

2. A szűzpecsenyét ki-
sebb kockákra vágjuk, 

enyhén megsózzuk és 
-borsozzuk, majd össze-
keverjük, és kb. 15 percig 
hagyjuk állni, hogy az ízek 
átjárják.

3. Egy serpenyőben kevés 
olajon fehéredésig pirítjuk a 
fűszeres húst, majd hozzá-
adjuk az apróra vágott fok-
hagymát, és 5-6 percig pá-
roljuk. Ezután hozzáadjuk 
a zöldborsót, ízlés szerint 
megsózzuk, -borsozzuk, 
és pár perc alatt zsírjára 
sütjük. Tálalásig melegen 
tartjuk.

4. A krumplit megpucol-
juk, kisebb kockákra vág-
juk. Enyhén sós vízben pár 
perc alatt félpuhára főzzük, 
leszűrjük, és hagyjuk kicsit 
hűlni. Az olajat ízlés szerint 
összekeverjük a sóval, majd 
a félpuhára főzött krump-
lira öntjük, és óvatosan 
összeforgatjuk.

5. Egy sütőpapírral bé-
lelt tepsire terítjük az 

Zöldborsós Brassói
olajjal összekevert krump-
lit, majd előmelegített sü-
tőbe toljuk, és közepes hő-
mérsékleten szép pirosra 
sütjük. Tálaláskor a sült 

krumplira kanalazzuk 
a zöldborsós brassóit, és 
megszórjuk az apróra vá-
gott petrezselyemmel.

Forrás: www.mindmegette.hu
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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 27
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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, 
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ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Szombathely, Stromfeld ltp. Vályi P. u. garázssor

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

www.dalmatoll.hu

PÁRNA, PAPLAN 
KÉSZÍTÉS.
DÁLMA 

TOLLTISZTÍTÓ
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Duna House ingatlanközvetítő cég 
biztos háttérrel, újonnan nyíló 

szombathelyi exkluzív irodájába 
munkatársakat keres. 
Elsősorban főállásban. 

+36 30 661 4866 27
58
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BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI LEHETŐSÉG, 
KÁRTYÁS ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT 

ELFOGADUNK!
SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓ HELY!  

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

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

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

Érvényes: 2019.április 08-április 21 -ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, az ÁFA-t tartalmazzák!

Csirke szárny        569 Ft/kg
Csirke egészben    659 Ft/kg
Csirke comb          619 Ft/kg
Csirke mell csontos  1499 Ft/kg

Sertés fehércsont  5 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés máj 299 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés láb hátsó   299 Ft/kg TOP ÁR!
Apróhús 70%    899 Ft/kg TOP ÁR!
Oldalas-Dagadó  1099 Ft/kg TOP ÁR!
Comb              1129 Ft/kg TOP ÁR!
Tarja csont nélkül 1279 Ft/kg TOP ÁR!
Sertés szűzpecsenye 1439 Ft/kg TOP ÁR!
Bőrős császárszalonna 1069 Ft/kg TOP ÁR!
csontos

EXTRA TOP ÁR
Tepertőkrém 250 g/dob 399 Ft/db 1596 Ft/kg  
Zsír 1 kg 799 Ft/kg
Lecsókolbász 699 Ft/kg
Disznósajt vcs. 999 Ft/kg
Cserkészkolbász 1049 Ft/kg
Szafaládé 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1099 Ft/kg
Virsli Sajtos 1199 Ft/kg
Vadász karikás vcs 1449 Ft/kg
Nyári turista 1549 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka  1999 Ft/kg
Tepertő 2599 Ft/kg

Füstölt csülök 1199 Ft/kg
Füst. parasztlapocka 1959 Ft/kg
(hagyományos)
Füstölt tarja 1999 Ft/kg
Füstölt darabolt comb 1999 Ft/kg
Füstölt kolozsvári szalonna 1999 Ft/kg         
Füst. parasztsonka  1999 Ft/kg
(hagyományos) 
Füstölt kötözött lapocka 1699 Ft/kg
Füstölt sódér  1699 Ft/kg                                     
Füstölt angolszalonna 2099 Ft/kg
Füstölt lángolt karaj 2499 Ft/kg
Körmendi szívsonka 2699 Ft/kg

HÚSVÉTI 
KÍNÁLATUNK!
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Óriási tavaszi
választékkal várjuk!
• rózsák, virágzó
  díszcserjék
• örökzöld 
  formanövények
• Clematisok, 
  hortenziák
• Rododendronok, 
  Azáleák
• áfonyák

Kertészeti kis- és nagykereskedés

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

Nyitvatartás: 
hétfőtől szombatig 8-18 óráig

www.orokzold.hu
facebook.com/orokzold 27
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Aptiv Services Hungary Kft.  szombathely.cv@aptiv.com • 9700 Szombathely, Zanati út 29/A

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

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

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

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

GYÁRTÓSORI MUNKATÁRS 
(OPERÁTOR)

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