
Nagy János
Hóember készül

Már nem moccan az ág
csupa hó a világ
hópaplan közepén
ember készül kövér
két golyó – jó anyag –
ormótlan hóalak.

Csak téli figura
hiányzik tíz ujja
megkopott seprűág
levegőt hadonász.
Kerítésből lopott,
görcsös furkósbotot

a kancsal szeme szén
rossz fazék ül fején
száján széles mosoly
hol széndarab sorol
vörösrépa-orrát
pihék csiklandozzák
kabátján kavics-gomb
hordó-hasa nem kong
két fürge láb helyett
pockot eresztett.

Ha lenne gyors lába
nem állna magába
mehetne világgá
a Földet bejárná

MészárosDóra
+36704541461

Színház közelében
napfényes, harmonikus
nappali+ 3 szobás családi
ház pincével.

Alsóhegyi úton részben
felújított, hőszivattyú fűtéses
családi ház dupla garázzsal.

Parkerdőben nappali+ 2
szobás elegáns lakás kerttel,
autóbeállóval, bútorokkal.

Minerva lakóparkban
másfél szobás, erkélyes
újszerű lakás gázcirkó
fűtéssel, saját autóbeállóval.
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Életmód
3. oldal

Szorgalmas
hölgyet

(lehet agilis nyugdíjas is)

keresek hosszútávú

takarítási
munkára
Munkaidő: havi 12
nap hétköznapi
munkarendben.

Fizetésmegegyezés
szerint.

Érdeklődni:

20-489-9320
Részletek az üzletekben

2017. február 31-ig érvényes.

50%

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes
látásvizsgálat: Dr. ZabóÉva

Szombathely, Fő tér 7.
Bejelentkezés: 94/329-029

Nyitvatartás:
Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,

Szombat: 8.30-12.30

Fele ár
visszajár!
Új szemüvege árának
50%‑áért vásárlási
utalványt kap.

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan 

a Szuperinfó országos 
laphálózatában!

06-94/511-254 
06-20/288-7449 
vas@szuperinfo.plt.hu
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A személyi jövedelemadóról szóló törvény lehetőséget teremt arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részé-
ről a külön törvény szabályai szerint rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezet-
tekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön. Fontos azonban kiemelni, hogy amennyiben valaki nem rendelkezik az 1 százaléká-

ról, adójának ez a része nem vész el, hanem a költségvetésben marad, azaz ezt az összeget az állam a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el. A rendelke-
zés nem kötelező, de aki élni kíván ezzel a lehetőséggel, annak rendelkező nyilatkozatot, nyilatkozatokat kell adnia.

FONTOS

A Parkerdei
Kertbarát Egyesület

tisztelettel kéri
a kerttulajdonosokat
és ismerősöket, hogy

adójuk
1%-ával

támogassák az egyesületet.
Adószámunk:

18882593-1-18

Alpokalja a
DAGANATOS GYE MEKEKÉRT
Közhasznú Alapítvány

Adószám:

18899180-1-18
Számlaszám: OTP 11747006-20215309

Kérjük adója1%-val segítsen!

Egyéb adományokat is szívesen továáábbbbbbítunkkk
a rászoruló gyermekek családjai részére!

Info: laszlorita@freemail.hu

Az Ön

+1%-a
sokat tehet!

a HERÉNYI közösségi
életért, Sportért,

Kultúráért, a Herényi
Virágútért…

HERÉNYI KULTURÁLIS
ÉS SPORTEGYESÜLET
ADÓSZÁMUNK: 18884186-1-18

A Szombathelyi Hospice Alapítvány Szombathely, Kőszeg,
Csepreg, Sárvár, Celldömölk, Körmend, Répcelak és a városok

közelében lévő települések daganatos betegeit ápolja.
Munkatársai szaktudásukkal, szerető gondoskodásukkal

segítik a súlyos rákbetegek otthoni ápolását.

Kérjük, támogassa az alapítványt adományával, a SZJA 1 %-ával.

Adószám: 18884090-1-18
Az alapítvány tevékenysége közhasznú!

Továbbra is várjuk a daganatos betegek és hozzátartozóik jelentkezését!

JELENTKEZÉS MÓDJA:
Amennyiben felkeltettük érdeklődésedet, önéletrajzodat a
www.spar.hu oldalon a Karrier menüpont alatt töltheted fel
adatbázisunkba vagy elküldheted a pozíció és város
megjelölésével a karrier@spar.hu email címre.

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 26 éve van jelen a
magyar élelmiszer-kereskedelmi piacon, és ez alatt az idő alatt
Magyarország egyik meghatározó, országos élelmiszer- és napi
cikk kereskedelmi láncává vált. Az ország egyik vezető kiskeres-
kedelmi láncaként a SPAR sikerének egyik kulcsa a dolgozóiban
rejlik, akiknek szociális biztonságot, versenyképes jövedelmet,
színvonalas munkakörülményeket nyújt lelkiismeretes munkájuk
elismeréseként.

Számos új fejlesztésen dolgozunk, ezért keresünk
szombathelyi SPAR szupermarketünkbe

új kollégákat az alábbi pozícióba:

ELADÓ-PÉNZTÁROS

CSATLAKOZZ HOZZÁNK, HA:
• érdekel a kereskedelem,
• élvezed a vásárlókkal való kapcsolattartást,
• szereted látni munkád eredményét,
• előny, de nem feltétel, ha a kereskedelem területén tapasztalatot
szereztél,

• lelkes, pozitív, fejlődni vágyó személyiség vagy,
• megbízhatóan, lendületes végzed a rád bízott feladatokat,
• szívesen és jól kommunikálsz.

MUNKATÁRSAINK VISSZAJELZÉSEI ALAPJÁN:
• azonnali, hosszú távú munkalehetőséget biztosítunk egy
stabil hátterű, valódi értékeket teremtő családi vállalkozásban,

• átfogó betanulási programmal várjuk az új belépőket,
• támogatjuk a pályakezdőket, tudatosan kiemelt figyelmet
fordítunk a jövő munkavállalóira,

• folyamatos szakmai fejlődéssel, előrelépési lehetőséggel
családias, támogató munkahelyi légkörben dolgozunk,

• az alapjövedelmen kívül számos béren kívüli juttatást adunk.

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Szombathely

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, +36-70/777-5058
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu

Dr. Pfeifenróth Anna
orvos, hagyományos
kínai orvos, Szombat-
helyen 2011 óta végez
Atlas-korrekciót. A nem
orvosi jellegű, vibráci-
ós masszázs alapú, egy-
szeri eljárásról kérdez-
tük a doktornőt.

- A legtöbb embernél a fejtar-
tó első nyakcsigolya, az Atlas
kificamodott helyzetben van,
a koponyához és gerinchez
képest helytelen szöget zár
be. Ez számos egészség-
ügyi probléma, egyebekmel-
lett fejfájás, hátfájás, porcko-
rong sérülés, idegbecsípő-
dés, gerincferdülés, csípő-
és térdfájdalom, bokasüllye-
dés, az agyidegekbeidegzé-
si területén létrejövő tünetek
okozója is lehet. Dr. René-C.
Schümperli kidolgozta azt az
egyszerű, radiológiai bizonyí-
tékokon nyugvó, nem orvosi

jellegű,megelőzést és terápi-
ás beavatkozások hatékony-
ságát támogató öngyógyí-
tó eljárást, mely során helyé-
re kerül az első nyaki csigo-
lya. A vibrációs masszázzsal
az izmok és az ínszalagok
feszülését oldjuk, ettől javul
a fej és a nyaki területek vér-
átáramlása. A fej sokkal job-
ban mozog, ami elsősorban
a rövid hátizmok lazulásának
következménye.Agerinc sta-
tikai terhelése megváltozik, a

korábbi deformációk folya-
matosan enyhülnek, a csigo-
lyák a továbbiakban a helyük
felé mozdulnak.
Minden korosztály tagjai
megfordulnak a rendelésen.
A panaszok számosak, van,
aki fejfájásra, szédülésre,más
gerincfájdalomra panaszko-
dik. Az első nyakcsigolyát
az első alkalommal teszem
a helyére, amit egy-másfél
hónap múlva esedékes kon-
roll vizsgálat követ. Az Atlas
ezt követően ahelyénmarad.
Ezt az egyszerű prevenciós
eljárást a későbbi életkorban
gyakran megjelenő egész-
ségügyi problémák elkerülé-
se, enyhébb formában törté-
nő megjelenése érdekében
érdemes a lehető legkoráb-
bi életkorban elvégezni. A 10
évnél fiatalabbaknál az eljárás
ingyenes, ha az egyik szülő
maga is részt vesz a kezelé-
sen.

Az Atlasz helyretételével számos
panasztól megszabadulhatunk

Dr. Pfeifenróth Anna
AtlasPROfilax SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász
ingyenes előadás
az atlas korrekcióról
időpontok: február 10. (péntek) 18 óra, következő: március 10.
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HelyszÍn! szombathely, dolgozók útja 1/a

EgyEsülEtEk, 
AlApítványok 

figyElEm!
Kedvező áron adhatja 

fel a vas megyei 
szuperinfóban hirdetését!

Keresse ügyfélszolgálati 
irodánkat az alábbi 

elérhetőségen:

20/ 591 58 20
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A fülgyertyát Magyarországon évek óta 
használják a népi gyógyászatban.  Kíná-
ban, Tibetben és Egyiptomban azonban 
már évszázadok óta szokásos a használa-
ta. Általános közérzetjavító hatást tulajdo-
nítanak neki. 

A vékony, belül üreges viasz-
tekercset a fülbe kell helyezni, 
majd a felső, kiszélesedő végét 
meggyújtani. Az így keletkező 
enyhe szívóerő állítólag inger-
li az energiapontokat.

A gyertyákat úgy készítik, 
hogy pamutot vagy lenvásznat 
paraffinba, méhviaszba áztat-

nak. A lenvásznat körülbelül 
20 cm hosszú, keskeny üreges 
hengerré tekerik, a henger kes-
kenyebb végén van egy szűrő, 
mely megakadályozza, hogy a 
forró viasz belefolyjon a fülbe.

Használata során enyhe 
vákuum lép fel, mely segíthet 
a fülzsírt, baktériumokat, mér-
geket eltávolítani, valamint fel-
ső légúti és fülpanaszok pl. nát-
ha, fülzúgás, fülfájás és migrén 
esetén.

Ajánlható: krónikus fülpa-
naszok, melléküreg-gyulla-
dás, allergia esetén, relaxáció-
hoz. A fülgyertyázást a fülzsír 
eltávolítására, valamint a szé-
nanátha, fejfájás, orrmellékü-
reg-gyulladás, nátha, megfá-
zás, influenza és fülzúgás keze-
lésére használják. Egyes állítá-
sok szerint az eljárás élesíti az 
agyműködést, a látást, a hal-
lást, a szaglást, az ízlelést és a 
színérzékelést.

Felnőttek és gyermekek 
részére különféle méretekben 
és több féle illóolajjal átitatva 
kaphatóak.

Érdemes azonban megje-
gyezni, hogy fülgyertya hasz-
nálata nem helyettesíti a szak-
szerű orvosi ellátást.

Fülgyertya
A homoktövisnek a 
termését és a leve-
lét, de még a mag-
jából kinyerhető zsír-
olaját is hosszú ideje 
alkalmazzák. Keser-
nyés ízű bogyója 
nagy mennyiség-
ben tartalmaz C-vi-
tamint, körülbelül 
tízszer annyit, mint 
a citrom.

Ezen felül található ben-
ne többek között A- és E-vi-
tamin, valamint számos ásvá-
nyi anyag és szerves sav. Legy-
gyakrabban dzsem, zselé, bor, 
ivólé, szirup és kompót készül 
belőle, leveléből pedig erős 
hatású teát lehet főzni. Főként 
a téli időszakban hasznos az a 
tulajdonsága, hogy erősíti az 
immunrendszer működését, 
ezáltal segít a kórokozók elle-
ni védekezésben. A gyógynö-
vényt a tibeti gyógyászat már 

időszámításunk előtt több 
száz évvel is ismerte és hasz-
nálta szív- és érrendszeri, illet-
ve emésztőrendszeri problé-
mák kezelésére.

Télen-nyáron kincs a homoktövis

Varga Gyógygomba mintabolt
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott
adagolás, kedvezményes házhoz szállítás!

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

a Claudia cukrászdától 50 méterre, a
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748
web-áruház: www.gyogygombainfo.hu

Pontosan az
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveglencsék

-30%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

Szombathely, Mártírok tere 10. tel.: 94/322-448, optika@mandli-optika.hu
Nyitva: K-P: 8.30-12.30, 14.30-17.00, Szo: 9.00-12.00, H: zárva

Rendel: Dr. Káldi Ildikó főorvos, gyerekspecialista Dr. Ruzsonyi Mária főorvos

MÁNDLI Optika

MeghosszabbítvaFEBRUÁR28ig!!!

Szombathely, DomuS
Üzletközpont I. emelet
Tel.: 94/333-200

facebook.com/domusbiobolt

Előzzemega fülbete
gségeket!

Természetesanyago
kból

készült fülgyertyaka
pható!

Kerülje el a náthás,

fülfájásos időszakot
!

Egészségügyi,
természetgyógyászati

alapmodul- és
szakképzések indulnak

Szombathelyen.
Jelentkezés a

06-70-457-5427 telefonon!
www.termeszetgyogyasz-kepzes.hu

Fnyt.sz.: 009834-2010.

www.gradics.hu • mihaly.istvan@gradics

Teljes körű fogorvosi elláTás!
AKCIÓ! 20% kedvezmény
2017. február végéig
a törhetetlen fogsorokra!
Törhetetlen fogsor készítés!
Barátságos és családi környezet, személyre szabott ár!

Grádics Fogászat és fogtechnika
Szombathely, Aranypatak utca 73.
Tel./fax: (+36) 94/339-305 • Mobil: (+36) 30/277-0457

SZÉKESFEHÉRVÁR 2014. március 28., 13. hét
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 8. oldal

A hosszú élet titka

 Befektetési arany eladás! 
Budai út 9-11. 

Tel.:22/390-237; 06-20/9808-459.

Arany - Numizmatika
Régi pénzek, érmék, 
érmegyűjtemények, 

törtarany, ezüsttárgyak 
vétele készpénzért. 

Oblat Zsolt Gold Ékszer-
Numizmatikai Szaküzlet

Tervezi a jövőt, élni akar. Özv. Kiss 
Balázsné hosszú életének titka egész 
életének menetében rejlik.  3. oldal

ÓRIÁS BOLT
Extra nagy méretű férfiruhák 

az extra igényekhez!
110 kg-tól 230 kg-ig 2XL-től 9XL-ig

Nyitva tartás:
H-P 9:30-17:30
Szo 9:00-12:00
Székesfehérvár Kégl Gy. u. 2. 

Illetékhivatal utcája

Megérkeztek a 2014 év 
tavaszi modelljei:
-ingek, vizálló dzsekik, 
vászon nadrágok
Egyes ingek 

50%-os 
árengedménnyel. 

Akció időtartama: 2014.03.14-től 04.30-ig

Ivóvíz: az átlátszó 
arany... 

 4. oldal

Kert(sz)építés 
kövekkel

al

2014 az 
okoskütyük 
éve lesz! 

40.000 példány
Szombathely postaládáiban és 17 vidéki

település terjesztési pontjain.
Ha esetleg nem kapta meg újságunkat,

kérjük, feltétlenül jelezze nekünk!
Akár mailben: vas@szuperinfo.plt.hu címen

(kérjük, írja meg nevét, a pontos címet
és egy telefonos elérhetőséget)

Telefonszámunkon is megteheti:
06/20 591 5820

va s  m e g y e  
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Megkezdődött a farsang 

A kereszténység előtti időkből 

származó farsangi mulatozás nép-

hagyományokon alapszik, erre az 

időszakra nem esik jelentős vallási 

ünnep. A farsang gyökereit az ókor-

ban kell keresnünk. A kereszténység 

térhódítása után eleinte tiltották a 

pogány szokásokat, majd megtűr-

ték, és így beépült a keresztény kul-

túrkörbe. A néprajzkutatók szerint 

az ünnepi szertartások és a külön-

böző népszokások között igen szo-

ros az összefüggés, és idővel annyi-

ra eggyé váltak, hogy nehéz szét-

választani a pogány és a keresz-

tény elemeket. A téltemető far-

sang, a meghaló és újra feltáma-

dó természet ünnepe, de a felnőt-

té válás, a szerelem, a termékenység 

és a házasság ünnepe is.

Adjuk el együtt 

ingatlanát! 
Ügyfeleim részére keresek 

Szombathelyen:

•  
felújított, szép állapotú nappali 

+ 3 szobás lakást 
•  

a belvárosban, vagy környékén 

(elsősorban a Joskar-Olán) 2-3 

szobás lakást 3. emeletig
•  

kisebb családi házat 

Szombathelyen és 

környékénHorváth Szabina   

+36 70 454 1451

ÁLLÁSBÖR
ZE

Életmód

4-5-6. oldal

2-3. oldal

Pontosan az

Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveglencsé

k

-30%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az
üzletekben és az opticne

t.hu honlapon.

2017. január
31-ig érvényes.

Szemüvegvásá
rlás esetén

ingyenes látás
vizsgálat: Dr. Z

abó Éva

Szombath
ely, Fő tér

7.

Bejelentk
ezés: 94/3

29-029

Nyitva tartá
s: Hétfőtől-p

éntekig: 8.3
0-17.30,

Szombat: 8.30-12
.30

Aki a csepregi kazánnal fűti ki a telet az a

megmaradt pénzén utazni is mehet. Ha bármi

kérdése lenne azt nekem tegye fel, ha meg

van elégedve azt mondja el mindenkinek.

Az árzuhan
ás 2017. jan

uár 2-től ja
nuár 31-ig

tart!

butorkeres
kedelem.hu

9700 Szom
bathely, Ma

rkusovszky
u. 2. 94/344

-435, 94 /79
0-420

9028Győr,
Fehérvári ú

t 75. (Somy
-bemutatót

erem) 06-30
/259-77-77
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MészárosDóra

+367045414
61

Belvárosba
n, azonnal

költözhető
3 szobás

patakparti á
tlagos

állapotú téglalakás
15,5 M Ft

Parkerdő la
kóparkban

nívós nappa
li+ 2 szobás

lakás kertte
l, teljes

bútorzattal
24,5 M Ft

Sárvár mellett

folyamatosan

karbantarto
tt családi

ház garázzs
al, pincével

17,5 M Ft

Velembenmásfél

szobás éksz
erdoboz

házikó pincével,

terasszal
13,9 M Ft

Adjukel együ
tt

ingatlanát!
Ügyfeleim részére kerese

k

Szombathelyen:

• felújított, szé
p állapotú nap

pali

+3 szobás lakás
t

• a belvárosba
n, vagy környé

kén

(elsősorban a Joskar-Olán)
2-3

szobás lakást 3
. emeletig

• kisebb család
i házat

Szombathelyen és

környékén

Horváth Szabina

+36 70 454 1451

www.szuperinfo.hu 

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (udvarban)

MENÜ-KÍNÁLATUNK:

házias, reform, vegetáriánus, laktóz-, glutén-, 

cukormentes diétákba beilleszthető ételek.

ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

Rendelés leadás az adott napon 9 óráig. • Tel.: 06-20/520-8029, 06-30/548-4430

Heti menü a facebookon: Öntöde Gasztro

Hétvégenként: RENDEZVÉNYEK, SZÜLETÉSNAPOK, ESKÜVŐK.

va s  m e g y e  2017.  január  18. ,  XXv/3. hét

ÁLLÁSBÖRZE
5. oldalMegérkezett a tél

Megérkezett az igazi tél. Hideggel, hóval és ónos esővel kezdődött megyénkben és az ország szá-
mos pontján. A meleg szobából kitekintve nyugodt, csendes utcát látunk magunk előtt.

Az új Citroën C3 mindent megtesz, hogy otthonosan,
végtelen kényelemben érezhesd magad. A tágas és
remek tartású első üléseknek, valamint a magasabb
kategóriájú autókat idéző, kifinomult felfüggesztésnek
köszönhetően az utazás soha nem tapasztalt élmény-
nyé válik, melynek minden perce öröm.
Új Citroën C3: a rád szabott kényelem.

*Az új Citroën C3 döntős a 2017-es Év Autója választáson (Car of the Year 2017). Jelen ajánlat
2017. január 1-jétől január 31-ig vagy visszavonásig, új Citroën C3 PureTech 68 Live modellek esetén leadott és visz-
szaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 2 990 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 PureTech 68 Live változa-
tára vonatkozik, melyhez a Citroën ConnectedCAMTM beépített kamera és a 36 színkombináció nem elérhető opciók.
Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból
történő megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más kedvezménnyel nem összevonható. A C3 PureTech
68 Live változat vegyes fogyasztása: 4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109 g/km.

A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import
Kft. fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt
vevő márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

citroen.hu

Citroën AdvAnCed Comfort®-tAl

ALAPFeLszeReLTsÉggeL
MáR bRuTTó

2 990 000 ft-TóL!*

iniCiál Autóház Kft., 9700 SzombAthely, váSártér u. 3. tel. 94/508-908

egyéniSég, AKárCSAK te!
ÚJ Citroën C3

Pontosan az
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveglencsék

-30%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.
2017. január 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás esetén
ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva
Szombathely, Fő tér 7.

Bejelentkezés: 94/329-029
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,

Szombat: 8.30-12.30

Lakások
felújítása,
díjmentes
árajánlattal.

06-30 937-0429

Ügyfeleim
részére keresek
Szombathelyen:
• felújított nappali + 3
szobás lakást

• Joskar-Olán, belváros
környékén 2-3 szobás
lakást 3. emeletig

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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ÁLLÁSBÖRZE
6-7-8-9. oldal

Bolond esküvő, télűző máglya, kiszebáb égetés és igazi mohácsi és most már bucsui busók! Egy 

évvel ezelőtt a kis határ menti település, Bucsu nagyot gondolt, és egy délutánra busók lepték el a 

falut. A hagyományteremtő rendezvény olyan jól sikerült, hogy idén már egész napos programmal 

várják az érdeklődőket. Január 28-án reggel 7-kor hagyományos disznóvágással indul a nap, majd 

dalárdák, néptáncegyüttesek szórakoztatják a nagyérdeműt. 14.00 órától a kultúrháztól indul a mas-

karás felvonulás: bolond esküvő a busók kíséretében. Télűző máglyát gyújtanak és elégetik a kisze 

bábot, és táncház is lesz a busókkal. A disznótoros étkeket egész nap támogatói jeggyel lehet meg-

kóstolni, és nem maradhat el a kézműves vásári forgatag sem. Helyszín: Bucsu, focipálya

TÉLBÚCSÚZTATÓBUSÓJÁRÁS BUCSUBAN

Pontosan azÖn szeméhezHOYA multifokális szemüveglencsék

-30%
AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.
2017. január 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás eseténingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó ÉvaSzombathely, Fő tér 7.Bejelentkezés: 94/329-029
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,Szombat: 8.30-12.30

MészárosDóra
+367045414

61

Kámonban,csalá
di házasöveze

tben
modern,prakt

ikus nappali+3szobás
ikerház2017

őszi átadással
23,7MFt

OladonazA
ranypatak utcábannív
ós,nappali+

3szobássor
házi

lakástárolóv
al,2db autóbeállóv
al31,7MFt

Önmegálmodja,

az életét!

Felfordítjuk

Csokigény
be

vehető!
Azárak

kulcsrakés
zen telekárral

együtt
értendők! Kertvárosifi

atalos, nappali+2szobásike
rház sajátkerttel

2017őszi átadással
19,5MFt Belvárosszé

lénmostépülő nappali+4szobásház
kicsi kerttel

29,3MFt Oladoneleg
ánsnappali+ 3szobásene
rgiatakaréko

s ikerházgará
zzsal hőszivattyú
fűtéssel,201

7 nyáriátadás
sal28,9MFt

mimegvalósítjuk!

További ajánlataink és részletek azalábbi elérhetőségeken olvashatók!94/312-972www.ventouratravel.huSzombathely, Kőszegi utca 19.

T áb

U-001262

Prága és Karlovy Vary:ápr. 6-9. 55.000 Ft/főtőlKörutazás Bosznia-Her-cegovinában: jún. 1-5.
62.000 Ft/főStrandolás a makarskairiviérán: júl. 4-8.
70.000 Ft/főVárjuk Önöket egynaposkirándulásainkon és színháziprogramjainkon is!

A „Szűrcsapó Óvoda a Gyermekekért Alapítvány”Tisztelettel kéri az adózókat, hogy SZJA-juk1%-ával támogassákAlapítványunk célkitűzéseit.Adószámunk: 18890442-1-18

Torony lakóparkjábankétszintes, nappali + 3+2 fél-szobás, téglaépítésű, nagyonigényes kivitelű, újszerű iker-házmodern amerikai konyhá-val, 2 fürdőszobával, 3wc-vel,terasszal,
garázzsal,420m2-
es, rende-
zett tel-
ken eladó.
+36 70 454 1451
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Ingyenes információs hetilap, 
a Hungária Szuperinfó laphálózat tagja.

Kiadja: SHOW PLUS KFT.  
Szombathely, Széll K. u. 40.  

E-mail: vas@szuperinfo.plt.hu  
www.szuperinfo.hu

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit ügyvezető igazgató

Lapigazgató-főszerkesztő: 
Farkas Anikó 06-20/288-7449

PLT ingyenes divízió igazgató: 
Heffler György  

Ingyenes lapok operatív vezető: 
Porubek Tamás

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta Tel: 94/ 511-254

Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: DMH Magyarország Kft  
Vas Megyei Szuperinfó  

Megjelenik minden szerdán  
40 000 példányban

Megjelenés napja: szerda  
Lapzárta: péntek 15.00 óra

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 

és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

FAÁGYAK,MATRACOK, FASZEKRÉNYEK, FAKOMÓDOK, FASZÉKEK, FAASZTALOK,

BŐR ÉS SZÖVET ÜLŐGARNITURÁK, FOTELEK

SZOmBAThELy
KÖRmENDI út 7.

MINIMÁLTÓL AZ ANTIKIG! ANTIKBÚTOROK 50%OS AKCIÓBAN!

SZOMBATHELYKÖRMENDIÚT7
0036209280103 WWW.TOTEMBUTOR.HU

TOTEMBUTORBOLT NYITVAHKSZCSP 917 IG SZO912
100KMIG INGYENES KISZÁLLÍTÁS, PAKOLÁS,

SZERELÉS, RÉGI BÚTOR ELHOZATALA

Ú

G! ANTIKBÚTOR

ÁS SZÖVETT ÜLŐGARNITET

ZOMBAT

Az akció 2017. 02. 01– 28. között, illetve a készlet erejéig érvényes!

LAmináLt pArketták:
ajándék szegélyléccel

és polifoammal!
Lambéria 1590 Ft-tól!

Fa szalagparkettákajándék lerakással!

Aki a csepregi kazánnal fűti ki a telet az a
megmaradt pénzén utazni is mehet. Ha bármi
kérdése lenne azt nekem tegye fel, ha meg
van elégedve azt mondja el mindenkinek.

Oroszlán-tigris 
hibrid született

Rendkívül ritka, orosz-
lán-tigris hibrid született egy 
orosz állatkertben. Mivel a 
kölyök anyja volt a tigris, így 
egy „ligerről” beszélhetünk – 
abban az esetben, ha az anyja 
oroszlán volna, az apja pedig 
tigris, „tigonnak” nevezhet-
nénk a kicsit.

 Egy igen ritka nagymacs-
ka-hibrid született egy Orosz-
ország déli részén lévő vándo-
rállatkertben – a világon mind-
össze néhány tucat liger élhet. 
Ligernek egyébként azokat a 
hibrideket nevezzük, ame-
lyek anyja tigris, az apja 
pedig oroszlán volt – a „lion” 
és „tiger” szavakból rakható 
össze ez a kifejezés. (Ameny-
nyiben ellenben az állat any-
ja az oroszlán, és apja a tigris, 
úgy ugyanezekből a szavak-

ból „fordított sorrendben” 
a tigon név jön ki.)

A két hónapos, Cár névre 
keresztelt kis liger egy Prin-
cess nevű nőstény tirgis és 
egy Caesar nevű hím oroszlán 
utódja. Az állatkert hím 
oroszlánja és a nőstény 
tigris már hosszú ide-
je együtt, illetve egy-
más közelében éltek, 
így aztán „nagyon jól 
ismerték egymást”.

A kis ligernek bar-
na színű bundája van, 
amely alapvetően egy 
oroszlánéra emlékez-
tet, ezen viszont olyan 
csíkok láthatóak, ame-
lyek a tigrisekre jel-
lemzőek – csak éppen 
annál halványabbak. 
A kölyköt egyelőre a 
gondozói nevelik, és 
az állatkert kecskéinek 
tejét issza.

Még sem válnak?
Scarlett Johansson a hírek 

szerint már fél éve nem él a 
férjével, és a People meg-
erősítette azt is, hogy két év 
után a pár szakít. A „Trumpel-
lenes tüntetésen” is részt vett 
a 32 éves színésznő, ahol nem 
viselte jegygyűrűjét. Aztán 
mégis együtt látták férjével 
a napokban. 

Nem csak az állítólagos 
szakítást nem verték azon-
ban nagy dobra Johansso-
nék – a színésznő 2014 októ-
berében szintén „titokban” 
kötött házasságot újságíró 

férjével, Romain Dauriac-kal, 
akivel egy közös kislányuk is 
született. A kis Rose Dorothy 
jelenleg két éves, szülei nem 
sokkal születését követően 
házasodtak össze.

Johansson az eljegyzésüket 
követően 2014-ben a Peop-
le magazinnak azt mondta, 
hogy Dauriac-ban az intel-
lektusa, illetve a sármossága 
volt az, amit vonzónak talált.

Színes hírek a nagyvilágból
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Széll Tamás magyar séf és 
csapata negyedikként vég-
zett a szakácsolimpiának is 
nevezett Bocuse d’Or világ-
döntőjén, és bár a dobogó-
ról épp lecsúsztak, húsételük 

különdíjas lett. A sztárséf sze-
rint a következő világdöntőn a 
magyar csapat dobogós lehet, 
ő maga azonban nem tervez 
több versenyzést. Ehelyett 
saját éttermet nyit a jövőben, 

bisztrója február végétől várja 
a vendégeket. Megkérdeztük, 
hogy mitől lennének jobbak a 
magyar éttermek, és melyek 
a legnagyobb problémák a 
lakossági konyhákban.

Széll Tamás különdíjas lett 
a Bocuse d’Or világdöntőjén

elkészítés:
A lisztet, 2 evőkanál olajat, 

tojást, 1/4 teáskanál sót és kb. 
6 evőkanál hideg vizet sima 
tésztává gyúrjuk. Golyóvá for-
mázzuk, vékonyan beecsetel-
jük némi olajjal és lefedve 20 
percig szobahőmérsékleten 
pihentetjük.

A petrezselyem levélkéit 
letépkedjük és felaprítjuk. A 
fokhagymát meghámozzuk 
és szétnyomjuk. A fetasajtot 
szétmorzsoljuk, a petrezse-
lyemmel, fokhagymával, tej-
föllel, oregánóval és porpap-
rikával összedolgozzuk.

A tésztát meglisztezett 
tiszta konyharuhán nagyon 
vékonyra nyújtjuk (kb. 40 x 50 
cm) és 10 hosszúkás három-
szögre vágjuk. Némi tölte-
léket teszünk a rövid olda-
lukra, az oldalakat könnye-
dén belenyomjuk és a hegye 
felé hosszúkás hengerré gön-

gyöljük. Ezután sütőpapír-
ral bélelt sütőlapra tesszük, 
némi olajjal beecseteljük, és 
előmelegített sütőben 200 °C 
fokon 25-30 perc alatt ropo-
gósra sütjük. A sütési idő felé-
nél olajjal újra beecseteljük. 
Forrón vagy langyosan szer-
vírozzuk.

Rendkívüli évindító
PEUGEOT ajánlatunk

Példaajánlat:
Peugeot 301 Active 1.2 PureTech 82 LE
3 645 000 Ft helyett 3 095 000 Ft

Peugeot 301 készletről
akár 550 000 Ft kedvezménnyel

Kombinált átlagfogyasztás: 4,3-7,3 l/100 km, CO2-kibocsátás: 112-168 g/km. A jelen hirdetés tájékoztató jellegű,
nemminősülajánlatnak.Azajánlatkizárólagakészleterejéigérvényes.Akép illusztráció.Részletekamárkakereskedésben.

PEUGEOT INICIÁL
Szombathely, Vásártér u. 3. Tel.: 94/508-908, 20/665-6112
www.inicial.hu/peugeot

Nyílászárók szakszerű beépítése után igény szerint a falat is helyreállítjuk! Rövid és pontos határidő!
az akció ideje alatt további kedvezmények!

csonka balázs
Tel.: 06-30/458-5856T

Minőségi nyílászáró és árnyékolás-
Technikai rendszerek kedvező áron!

listaárból

48%
kedvezmény!!! ingyenes szolgáltatásaink:

• felmérés • árajánlat-készítés • hulladékelszállítás

ő é í á á ó é á é á

hozzáéPíT? FelÚJíT? akkor válasszon MinkeT!!!
kedvező árak, FelTéTelek Jó Minőség,
gyors és PonTos haTáridő!!!

szezonkezdési

akciók!

family ékszerüzlet
Szombathely, Family Center, Varasd u. 1. • Tel.: 06-70-6188-587

KUPON
arany nyakláncokra,
arany karikagyűrűkre
8000 ft/gr beszámítás

A kupont hozza magával a váásárlásra.

Akció időtartr ama: február 28-ig.

Minden arany nyakláncra
és arany karikagyűrűre

8000 ft/gr
a törtarany
beszámítás

a vásárolt ékszer súlyáig.
1 gr alatti arany ékszerekre

a beszámítás nem vonatkozik.

KUPON
-20%
ezüst ékszerre!
A kupont hozza magával a vásárlásra.
A kupon a kedvezményes árból
biztosítja a további engedményt.

Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B.
Tel.: 36 94 325 516 • Mobil: +36 20 9735 493
www.kilincsker.hu • E-mail: info@kilincsker.hu

Kulcsmásolás
Zár | laKat | Vasalat | Kilincs

ZársZerViZ: 20/9735-493

Ropogós fetasajtos tekercs 
(Széll Tamás recept)
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Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Szombathelyen
február 11-én.

Álláslehetőség Sárváron a Flex-nél!

A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat

a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át,
az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés és érdeklődés:
job.sarvar@flextronics.com

telefonon hétfőtől péntekig 08:00-16:00
(06 80) 200 087 (ingyenesen hívható)

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

– villamos karbantartó
(4 műszakos munkarendben)

– fröccsöntő szerszámcserélő
(gépipari szakmunkás végzettség, 4 műszakos munkarendben)

– hibakereső
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– operátor*
(2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– raktáros*
(jogosítvány szükséges, 3, 4 műszakos munkarendben)

– fröccsöntő szerszámkészítő**
(szerszámkészítő vagy készülékszerkesztő szakmunkás végzettség,

minimum 2 év szakmai tapasztalat)

A *-gal jelölt munkakörökbe munkatársaink stratégiai partnerünkön keresztül kerülnek felvételre.

A **-gal jelölt munkakörre nem érvényes a csatlakozási bónusz.

Coveris aVilág 6. legnagyobbműanyagipari csomagolóeszközöket gyártó vál-
lalata. A cégcsoport a világban21országbanvan jelen. A vállalatcsoport elsőd-
legesen fogyasztási cikkek és élelmiszeripari csomagolóeszközök fejlesztésére
és előállítására szakosodott. A termékskálán megtalálhatók a műanyag –és
papírpoharak, tégelyek, tálcák, dobozok, valamint a különböző iparágakban
felhasználásra kerülőmono -és coextrudált fóliák.

„SZOMBATHELYI MŰANYAG”
COVERIS Rigid Hungary Kft.
…ahol a Családok dolgoznak!

– Versenyképes juttatások
– NemMULTI
– Egy évre előre tervezhető, folyamatos munkarend
– Nincsenek pár hónapos, határozott idejű szerződések
– CSAK hosszú távúmunkalehetőség
– Családias légkör
– Barátságos, közvetlen kollégák
– Biztonságos munkahely
– Havi 16-17 munkanap => több szabadidő
– Minden 2. hétvége fixen szabad

VÁRUNK, JELENTKEZZ:
E-mailen: cv.rigidHUSZH@Coveris.com,

Személyesen: Szombathely, Puskás Tivadar utca 6.
Telefonon: 94/522-534

AKTUÁLIS NYITOTT POZÍCIÓINK
OPERÁTOR / GÉPKEZELŐ

Elvárások:
• 8 általános (középfokú végzettség előny)
• alapfokú számítástechnikai ismeret
• Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

TARGONCAVEZETŐ (ANYAGMOZGATÓ)
Elvárások:
• szakmunkás vagy szakközépiskolai végzettség
• targoncás gyakorlat állványrendszeres raktárban
• OKJ-s targoncavezető bizonyítvány és új típusú, érvényes
gépkezelői jogosítvány megléte

GÉPBEÁLLÍTÓ / KARBANTARTÓ
Feladatok:
• A termelőgépek folyamatos és hatékony üzemeltetése.
• A gyártás során felmerülő problémák azonnali elhárítása.
• A termelő gépsorok műszaki átszerelése termékváltásoknál,
beállítása és karbantartása

Elvárások:
• Többéves szakirányú tapasztalat (műszerész, lakatos, karbantartó,
gépbeállító)
• Műszaki beállítottság, önállóság
• Folyamatos műszakrend vállalása

MINŐSÉGELLENŐR
Feladatok:
• Minőség-ellenőrzési műveleti utasításokban leírtak szerinti
munkavégzés
• Mérések elvégzése, eredmények értékelése, dokumentálása

Elvárások:
• Középfokú iskolai végzettség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek
• Jó kommunikációs és problémamegoldó készség.
• Gyártási környezetben, minőségbiztosítási területen szerzett
tapasztalat előny

VEVŐI KAPCSOLATTARTÓ
Feladatok:
• Értékesítési operatív feladatok elvégzése
• Vevői kapcsolattartás
• Vevői rendelések kezelése
• Közreműködés a termelési programok készítésében
• A vevők által kezdeményezett fejlesztések koordinálása
• A partnertől érkező minőségi reklamációk kezelése
• Havi, éves értékesítési tervek összeállításához szükséges
adatszolgáltatás, terv – tény adatok teljesülésének folyamatos
követése, eltérések elemzése.

Elvárások:
• Felsőfokú iskolai végzettség
• Tárgyalóképes angol és/vagy német nyelvismeret elvárás, második
nyelv ismerete előny (német, angol, francia, olasz)
• Jó kommunikációs készség
• 1-2 éves logisztikai/értékesítési területen szerzett tapasztalat előny

Közétkeztetéssel foglalkozó vállalat
KÖRMENDI egységébe keres

teljes munkaidőben, azonnali kezdéssel,
pontos, precíz, önálló munkavégzésre.

Feladatok: a konyha üzemeltetésének a felügyelete és irányítása,
az egységhez tartozó adminisztráció elvégzése, raktározási
feladatok ellátása, partnerkapcsolat erősítése.
Amit nyújtunk: vendéglátó ipari üzletvezető (vendéglős és/vagy
élelmezésvezető) végzettség és gyakorlat, min. 2 éves iskolai,
szociális közétkeztetésben vagy nyílt vendéglátásban szerzett
vezetői tapasztalat, haladó Word és Excel ismeret.

További információ valamint a jelentkezés a
06/70 681 2276 telefonszámon.

ÜZLETVEZETŐTÜZLETVEZETŐT
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JÁRMŰVEK

Készpénzért autóját, teherautóját meg-
vásároljuk, állapottól függetlenül. Ház-
hoz megyünk! Tel.: +36-70/669-7777

HAMUNKÁT KERES VAGY VÁLTANI
SZERETNE JELENTKEZZEN!

4-6-8 órás munkavégzésre megváltozott munkaképességű
álláskeresők jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókba
azonnali kezdéssel:

Küldje el önéletrajzát a
szombathely@mpme.hu e-mail címre, vagy
csörgessen meg a +36 20 340 0701
telefonszámon, és visszahívjuk!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
WWW.MPME.HU

A munkaerő közvetítési számunk: 3786-3/2012-0900

• BETANÍTOTT MUNKÁS
• TARGONCAVEZETŐ
• KERTÉSZ, UDVARKARBANTARTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• ELADÓ, ÁRUFELTÖLTŐ, TAKARÍTÓ
• ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRS

OKTATÁS

Matematika tanár 33 év szakmai ta-
pasztalattal korrepetálást és vizsgákra
való felkészítést vállal egyénileg Szom-
bathelyen, a Fő tér közelében . Ár: 1500
Ft/45 perc. Tel +36 20 33-44-33-4

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

INGATLAN

1000 m2-es, összközműves telken, 250
m2-es, újszerű csarnok, műhely benne
irodával és szociális blokk résszel eladó
25 M Ft-ért tulajdonostól eladó. Érd.:
06-30/9292-622

Szombathelyen vasútállomás környé-
kén felújított 3. emeleti 49 nm-es, gá-
zos, erkélyes lakás tulajdonostól eladó.
06-30/363-8249

Celldömölkön, Sárváron kiadó bútoro-
zott lakást, házat keresek. Érd.: 06-30/
791-0950, 06-70/944-5060

Budapesti kisebb lakást vásárolnék
készpénzért. Lehet felújítandó is.
Tel:+36-70/949-0944

Legújabb ingatLan
ajánLataink!

www.savariahome.hu
INGATLAN IRODA

Szombathely, Petőfi S. u. 41. (14 emeletes alatt)
Tel: +36-70/771-8954

irányár: 33,9 M Ft. 06 70 771 8954

irányár: 28,5 M Ft. 06 70 773 1740

irányár: 13,99M Ft. 06 70 772 2940

irányár: 13,7 M Ft. 06 70 772 5310

irányár: 21,9 M Ft. 06 70 772 2940

irányár: 22,4 M Ft. 06 70 771 8947

irányár: 10,5 M Ft. 06 70 542 7555

irányár: 26M Ft. 06 30 699 2005

irányár: 10,9 M Ft. 06 70 772 5310

Szombathelyen, Kámonban, 4 szo-
bás, 98m²-es, újépítésű, tégla
családi ház eladó.

Szombathelyen3 szobás, 92m²-es,
újépítésű téglalakás eladó.

Szombathelyen, 3 szobás, 62m²-es,
gázkonvektoros téglalakás eladó.

Szombathelyen, 2 szobás, 55m²-es,
gáz cirkós téglalakás eladó.

Szombathelymelletti településen,
3szobás,110m²-es családiházeladó.

Szombathelyen,Kámonban, 4 szobás,
90m²-es, könnyűszerkezetes családi
ház eladó.

Szombathelyen, 3 szobás, tégla,
gázkonvektoros lakás eladó.

Szombathelymelletti településen,3szobás,
90m²-es, tégla,gázcirkóscsaládiházeladó.

Szombathelyen, 2 szobás, tégla,
gázkonvektoros lakás eladó.

ÁLLÁS

Rendszeres, vásárt hírdető újság
postaládákba való kihordásra kere-
sünk munkatársakat Vas és Zala me-
gye területére. Előny: Tárolóhelyiség,
számlaképesség, saját gépkocsi, ha-
sonló tapasztalat. Jelentkezés módja:
9-16, tel.: 06-20/613-5896

Wir suchen selbstständig
arbeiten könnende Zimmerer und
Spengler mit Deutschkenntnis.
Tel.: 0043-699/1386-9205.

Nettó 150-220 ezer Ft között munakör-
től függően gyári betanítottakat és
szakmunkásokat Sárvárra, Szombat-
helyre, Szentgotthárdra felveszünk! Cé-
ges busz, albérlet támogatás! Tel.: +36-
20/284-0698., +36-70/622-7884, en-
gedélyszám: 49765-1/2008-5100595

Önállóan dolgozni tudó

bádogos és ács munkatársakat
azonnali belépéssel felveszünk
itthoni és külföldi munkákra!
C kategóriás jogosítvány előny!
Tel.: +36-20/912-3497 és

+36-20/253-8155.

Szombathelyen varrónőt keresek
munkaruha varrására. Tel. 06-30/
369-3715

Büki munkahelyre keresünk takarítókat.
Érd.: 20/324-9655.

Szombathelyi munkahelyre keresünk
takarítókat. Érd.: 20/932-6964.

TÁRSKERESÉS

Szombathelyen igényes 49-es hölgy
ismerkedne . Házvezetés, vacsorakísé-
ret, egyéb érdekel.06-30/494-1111

VEGYES

Kis pékség jól jövedelmező termékkör-
rel, osztrák-magyar vevőkörrel eladó.
06-30/625-8483

SZOLGÁLTATÁS

REDŐNYJAVÍTÁS, gurtnicsere! Redőny,
reluxa, szunyogháló, szalagfüggöny
gyártása, szerelése. 06-30/58-80-444

Kádfelújítás beépített állapotban ga-
ranciával! Tel.: 06-70/389-6277

Szombathelyen, belváros közeli
lakóparkban újépítésű lakások

32‑85m2‑ig liftes épületben eladók.
CSOK igénybe vehető!

Info: 30/640-5115 •www.hunyadipark.hu

Redőny-akciók 60-70%-os árakon.
Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók. Vidéken
is.06-30/994-2258

Targoncás rakTáros
munkatársakat keresünk.

Feladatok:
• Árumozgatása targoncával
• Áru bevételezése
• Kézi árumozgatás
• Alapanyag és készáru komissiózás
• Készáru fóliázás
• Hulladékkezelés

Elvárásaink:
• Targoncavezetői jogosítvány
• TargoncavezetőOKJ-s
szakképesítő bizonyítvány
• Középfokú végzettség
• Raktárban szerzett tapasztalat
• Felhasználói szintű számítógépes
ismeretek
• Többműszakosmunkarend
vállalása
• Német nyelvtudás előnyt jelent

amitmi kínálunk:
• Családiasmunkahelyi légkör
• Nemzetközi környezetben
történőmunkavégzés lehetősége
• Szakmai fejlődés, folyamatos
kihívások biztosítása hosszú
távon
• Versenyképes jövedelem csomag,
Cafeteria, egészség programok,
sportolási lehetőségek és
kulturális rendezvényeken való
részvétel támogatása
• Ingyenes vállalati autóbusz
Szombathelyről

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképesmagyar nyelvű
önéletrajzát a karrier@mambaby.com e-mail címre várjuk 2017. február 15-ig.

Vállalatunkról bővebb információt honlapunkon talál: www.mambaby.com

„Working for the next generation.”

á á

A külföldi tulajdonban lévő MAM-Hungária Kft. 25 éve
indította meg bébi termékeket gyártó vállalatát
szombathely közelében, Vaskeresztesen.

Vállalatunk mintegy 450 főt foglalkoztat és évek óta
folyamatosan fejlődik és bővül.

Ehhez kapcsolódóan

A Sabina Zrt. szabászati és
kárpitos üzemrészlegébe

betanított munkára
munkavállalókat keres.

Érdeklődni a +36 94 513-951
telefonszámon.

APRÓ AKCIÓ
Az akció 2017.02.01.–2017. 03.14. között feladott apróhirdetésekre vonatkozik.

adja fel apróhirdetését 2 alkalomra 
és díjmentesen még egy 
alkalommal megjelentetjük azt.
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H326315

Eladó Szombathelyen, a Perintparti sé-
tányon, 74 nm-es, három egész szobás,
földszinti téglalakás. Kiváló, felújított
állapotban van, kamrával, új beépített
konyhabútorral felszerelt.

70/454-1467 16,99 M Ft

H327003

Toronyban igényes, önálló, gáz-cirkó
fűtéses, 3szoba+nappalis, fűtött
garázzsal rendelkező családi ház eladó.

70/454-1466 36,55 M Ft

H321995

Szombathely Gyöngyös-szőlős város-
részében kétszintes, többgenerációs,
200m²-es, felújított családi ház hatal-
mas terekkel, melléképülettel eladó!

70/454-0941 29,9 M Ft

H323403

Sárvár szomszédságában Önre vár ez
az 1989-ben épült nappali-étkezős +3
szobás, kétszintes családi ház, garázzsal,
pincével és tárolóval.

16,9 M ft 17 M Ft

H326757

Joskar-Olán kétszobás, erkélyes, 2.
emeleti, felújított, szép állapotú, jó
elosztású lakás szigetelt, kulturált
négyemeletes outinord tömbben egye-
di mérős távfűtéssel eladó.

70 454 1451 13,9 M Ft

H314575

Gyöngyöshermánban két szintes,
igényesen felújított, 200 nm-es családi
ház, 610 nm-es telken eladó.

70/454-1454 32,15 M Ft

H306449

Ideális otthon csendes környezetben!
Éhen Gyula lakótelepen kétszintes, 2 +
1 félszobás, gáz-központi fűtéses lakás
eladó. Fel lett újítva a víz-, a csatorna-
hálózat és a villanyvezetékek is.

70/454-1459 16,99 M Ft

H326183

Kőszegen 75 nm-es házrész garázzsal
kerttel, rendezettudvarralmindenhezközel
eladó. Igény szerint az egészházmegvásá-
rolható, mint többgenerációs ház, vagy
esetlegbefektetőknekbérbeadás céljára.

www.oc.hu

ORIGO-SÁNTA REAL Kft.
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok)
Tel.: +36 94 505 222, +36 70 454 1455

Eladná ingatlanát?
SEGÍTÜNK!
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Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitva tartás: H–P: 9.00–17.30, Szo-V: 9.00–12.30

Egyedi bútorok készítését is vállaljuk!
Alvaro nappali sor
146.700 Ft 97.800 Ft

Álló fogasok nagy
választékban!

Üveg doh.asztalok
nagy választékban!

Faliképek óriási
választékban!

Rico szekrénysor
209.900 Ft 139.900ft

Panka gyerekheverő
29.900 Ft 19.900 Ft

Dóri 200/60 konyha
95.900 Ft 64.900 Ft

Fenyő 4.szem étkező
44.900 Ft 29.900 Ft

Lance étkező
35.300 Ft 23.500 Ft

Cindy kanapé
127.400 Ft
79.900 Ft

Bartek íróasztal
26.900 Ft 17.900 Ft

Fenyő hossz-
abbítható
gyerekágy
84.200 Ft
56.100 Ft

Francia sarok
251.700 Ft 167.800 Ft-tól

Berta 6 szem. étkező
119.900 Ft 79.900 Ft-tól

Forgószékek
8.300 Ft-tól

Raluca nappali sor
74.900 Ft 39.990 Ft

F ő h

Rugós heverők
54.000 Ft 36.000 Ft-tól.

Nílus rugós fr.ágy
83.800 Ft 59.900 Ft

Fürdőszoba
bútorok nagy
választékban.

Sára kanapé
85.200 Ft 49.990 Ft

60.000 Ft 29.900 Ft60 000 Ft 29 900 Ft

Next 160-as gardrób
104.400 Ft 69.600 Ft-tól

Forgácsoló gépkezelő
akinek feladata lesz:
• Gépkezelés, átszerelés
• Szerszámkorrekció
elvárásaink:
• Műszaki szakmunkás végzettség
• Szakközépiskolai végzettség (előny)
• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
• Gyártásában szerzett tapasztalat
• Tolómérő használat, műszaki jelölések
ismerete

Szerelő forgácsolás
területére
akiknek feladata lesz:
• Gépkezelés (centírozó-, fúró-, marógép)
elvárásaink:
• Műszaki szakmunkás / szakközépiskolai
végzettség (előny)

• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
• Gyártásában szerzett tapasztalat (előny)
• Műszaki jelölések ismerete,
mérőeszközök ismerete (előny)

amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• Fejlődési, előrelépési lehetőség
• Térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Jánosháza, Körmend

Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek várják, hiszen innovatív
megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk. Szeretné velünk közösen mozgásban tartani a
világot? Várjuk Önt is csapatunkba!
E-mail: karrier@schaeffler.com
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Szombathely
Tel.: +36 94 588 100
Motivációs levelében, ill. önéletrajzában, kérjük, tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

ASchaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere a vállalkozói szelle-
men és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnikmindez?Alegjelentősebb autógyárak, valamint a repü-
lőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Mun-
katársaink együttműködése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjukmozgásban a világot.
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozíciókra várjuk jelentkezését (Ref. kód: SZI):


