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Szombathely kámon éS olad közti
külSő körút mellett

nyitvatartás: h-P: 8:00-17:00 Szo.: 8:00-16:00

Valentin n
api

virágvásár
Újra nyitva

Részletek az üzletekben
2017. február 28-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.

FESTMÉNYVÁSÁR
Szombathely, Vas Megyei

Műv. és Ifj. Kp. MMIK, Ady Endre tér 5.
február 14. kedd 11-20 óráig
február 15. szerda 9-17 óráig
Több, mint 250 db festményből
vásárolhat, akár részletre is!

Kp. fizetésnél 30-40% engedmény!
A+B Galéria Pécs

Tel./fax: 72/781-260, 06-70/771-6654
www.apluszbgaleria.hu

Szeretne InGYen utAznI?
www.szekelyerno.hu

www.max2.hu

2%
jutalékért.

SZOMBATHELY
Király u. 15.

Folyamatosankereseképítési
telkeket, bontásraváróvagy

felújítandóházakat!

BéryAttila
értékbecslő

Tel.: 06-30/937-0429

Merész ötletnek tűnhet az egymást érő 
gasztrofesztiválok világában belevágni egy 
kolbásztöltő versenybe. A Csodaszarvas Táj-
parkban ez lesz a harmadik alkalom, egyre 
növekvő sikerrel. Idén már közel 20 csapat 
regisztrált, és a kísérő programok is egyre 
színesednek. Lesz élőzene, pajta színház és 
könnyűzenei koncert is. Miben áll a siker? A 
hitelességben. Itt nem csak ezen a napon töl-
tünk kolbászt, hanem egész évben. A kisgyer-
mekek a tanösvényen keresztül ismerhetik 
meg gazdaságunk mindennapjait, a felnőtt 
közönség pedig a vacsoraesteken élvezhe-
ti a finom ízeinket. Élje át Ön is egy autenti-
kus téli disznóvágás hangulatát és kóstolja 
meg a hagyományos ételeket. Önt is várják 
a kolbászkirályok!

Találkozzunk 02.18-án! Lesz kolbász, hurka, 
pecsenye, mi szem s szájnak ingere.

III. Kolbásztöltő verseny 
a Rábahídvégi Csodaszarvas Tájparkban

Magyar autó és Motorkereskedés szombathely, Zanati út 27/a tel.: 94/522-880 • www.bonuskft.com

Tipo családi 
modellek már 

3 990 000 
 Ft-tól.

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBŐL.

Fedezze fel az új Fiat Tipo 
modelleket kivételesen tágas belső 

térrel, fejlett technológiával és a legmodernebb 
biztonsági felszereltséggel.

KERESSE TOVÁBBI EGYEDI 
KEDVEZMÉNYINKET 
A FIAT NYÍLT NAPOKON 
2017. FEBRUÁR 16 – 25. 
KÖZÖTT!

Vegyes átlagfogyasztás: 3,7-8,3 l/100 km; CO
2
 kibocsátás: 98–146 g/km. A képen látható autó illusztráció. 

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Részletek a márkakereskedésekben és a www.fiat.hu weboldalon.

Krizsánné Szabó Enikő 
06 70 4541460

Eladó Szombathelyen 
a város szívében, mégis 
csendes, nyugodt 
környezetben – a Fő tértől 
gyalog 5 percre –105 nm-
es, két szintes felújított
családi társasház. 

Horváth Szabina   
+36 70 454 1451

Pázmányon kétszobás, 
jó állapotú, 2. emeleti 
erkélyes lakás szigetelt 
négyemeletes tömbben 
eladó.

Belvárosban 3 szobás 
felújítandó házrész eladó.

Bemben 2 + félszobás 
felújítandó 4. emeleti 
lakás eladó.

Kiemelt ajánlataimból:

ÁLLÁSBÖRZE
7-8-9. oldal

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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Lakásfestés a pók Lakása kis Lakás Ravasz Róka a Leszakadt híd
Mondja, mennyiért festené ki a lakásomat?
– 50.000 forintért.
– És ha én is segítenék önnek?
– Akkor 100.000-ért.

– Milyen szobák vannak a pók 
lakásában?
– ???
– Csupa hálószoba.

– Halló! Kis lakás?
– Nem, kérem. Ez egy nagy lakás, 
négy szobánk is van!

– A róka nagyon ravasz jószág, igen könnyen 
rászedi az embert. - meséli egy vadász a 
barátainak. - Nemrég egy álló napig voltam a 
nyomában egynek, és mikor végre lelőttem, 
akkor derült ki, hogy kutya.

Egy szakadék fölötti gyenge fahídra egyszerre lép 
rá a bolha és az elefánt. A súly alatt a híd letörik, 
az elefánt és a bolha a szakadékba zuhan. Lent 
fájdalmasan megszólal az elefánt:
– Nem megmondtam, hogy egyenként menjünk át?

9700 Szombathely, Jávor u. 18.
94/511-976 • 30/2511-420 • Nyitva: H–P: 7:30–16:30 • info@melir.hu •www.melir.hu

BEFAGYASZTOTTUK
AAZZ ÁREMELÉST!
Vásároljonmég 2016‑os
árakon a készlet
erejéig!
Az akció a készlet erejéig
érvényes.
Részletes információ
az üzletben.

Hortobágy és Róna cserepek
135 Ft/db ártól

Balance és Rapido
cserepek

2160 Ft/m2-tól

Az árak az áfát tartalmazzák.

STARTERTR GY Z SSAL

Kentaur 5G
Radistart Algit

A Kentaur 5 G talajfertőtlenítő szer valamint a Radistart Algit starter-
műtrágya 1:1 arányú keveréke 20 kg/ha-os dózisban optimális lehe-
tőséget biztosít a talajfertőtlenítés és startertrágyázás egy menetben
történő elvégzésére.

TALAJFERTÔTLEEENÍTÉS STARTERTTTRÁGYÁZÁSSAL

Dr. Varga Zsolt +36 20 943 8622
www.fmcagro.hu
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A nemzetközi színszakér-
tő Pantone Intézet minden 
évben meghatározza az év 
színét. 2017. év színe a lomb-
zöld, amely jelképezi a meg-
újulást és az újrakezdést is. Ez 
a szín a környezetvédelmet és 
a természet közeliséget állítja 
a középpontba.

„A lombzöld (greenery) 
jelképezi azt a megnyug-
vást, amelyre mindannyian 

vágyunk ezekben a zavaros 
időkben. Újra erős kötődést 
a természethez, egy másfajta, 
magasabb rendű cél érdeké-
ben.” – mondta Leatrice Eise-
man, a Panton Intézet igazga-
tója.

A természet semleges színe-
ként, a lombzöld jól párosítha-
tó a legtöbb színnel, a semle-
gestől az élénk, vagy mélyebb 
árnyalatokon át a pasztellekig, 

sőt a metál színekkel 
is. A 2017-es tavaszi 
kollekciókban már 
dolgoztak is vele a 
tervezők.

A lakberendezés-
ben a városi nyüzs-
gést jól ellensúlyoz-
za ez a természetkö-
zeli szín a kárpitokon, 
falakon, szőnyegeken 
és függönyökön.

A legtöbbször az 
első felmerülő kér-
dés az ajtó-, ablak-, 
nyílászáró csere 
előtt az, hogy vajon 
mennyibe fog kerül-
ni, mennyi idő alatt 
terül meg, es meny-
nyi kellemetlenseg-
gel fog ez járni?

A nyílászáró  csere viszony-
lag olcsón megoldható es szá-
mos előnnyel jár: a fűtés során 
megtérül a csere ára, az új abla-
kot olyan leosztásban, méret-
ben es színben kérheti, ami-
lyenben szeretné, hosszú távú 
garanciát kap rá, és akar több 

funkciója is lesz az új ablaká-
nak, például buktatva is szel-
lőztethet. Azt mindenki tud-
ja, hogy az ablakcsere a fűté-
si költségek csökkentése miatt 
nagyon fontos, de kevesen 
veszik rá magukat arra, hogy 
számszerűsítsek a megtakarí-
tás mérteket. Higgyék el fon-
tos, hogy számokban is lássák 
a megtakarítás mértékét.

Egy átlagos méretű lakás 
általában 30 m2 nyílászáró felü-

letet jelent. A régi ablakok ese-
ten a gázfogyasztás 1 m2 nyí-
lászáró felületre számolva átla-
gosan 31 m3 évente.

Így 30 m2-re ez 930 m3 gazt 
jelent. Ablakcsere után lecsök-
ken az ablakok hőátbocsájtá-
sa, ezáltal a nyílászáró felület-
re számolt gázfelhasználás 13 
m3 lesz négyzetméterenként, 
ami egy egész lakásra szá-
molva 390 m3 gázfogyasztást 
jelent évente.

Miért is jó önnek a nyílászáró csere?

2017 színe a lombzöld

Egy kis tavasz 
a télben

Az év kezdete mindig 
nehéz, a véget nem érő 
hosszú, hideg. Lelket, szí-
vet, érzékeket melengető 
ötlet ilyenkor virághagy-
mákat nevelni, gyönyör-
ködni az üde, tavaszi szí-
neiben, a legjobb pedig 
hazaérkezni a friss virágil-
latú otthonunkba.  Egy kis 
kreativitással, apró deko-
rációs elemekkel, rend-
hagyó ültető edények-
kel pedig igazi üde szín-
foltot varázsolhatunk az 
ablakunkba.

GYŐR, FEHÉRVÁRI U. 75. (Somy lapszabászat bemutatóterme) • Tel.: +36-30/259-5777
SZOMBATHELY,MARKUSOVSZKYU. 2. • Tel.: +36-94/344-535

engedmény
MINDEN
második
termékre

butorkereskedelem.hu
Közvetlenül a gyártótól, utánozhatatlan árakon!

Nyitvatartás:
h.-p. 9-1700 szo. 9-1300
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50%
szobabútor · nappali bútor · konyhabútor
fürdőszobabútor · beltéri ajtók · matracok

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

Kedvező árakon, készletről dolgozunk.
Függöny leszedését megkönnyítő karnisok

és mosást nem igénylő asztalterítők.

Szombathelyen csak nálunk!
Függönymosást továbbra is vállalunk.

Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRAARA

INGATLANOK
Gyöngyösfalu csendes, belterületén eladó 4851
nm-es telek,akár befektetőknek is! 30/513-4451

Szombathelyen belvárosi, polgári, 2 szobás jó
állapotú, 59 nm-es, fszt-i lakás. 30/633-5082

2007-ben teljesen felújított, egyszobás, 50 nm
ház, 700 m2-es telken. 11,7 M Ft 30/271-8029

Kórház közelében, 138 nm-es felújított,szigetelt
ház zárt udvarban. 19,99 M Ft 30/271-8029

Vashosszúfaluban 3 szobás, jó állapotú családi
ház 1367 nm-es kerttel eladó. Tel.: 30/633-5086

Szent F. krt-on 1+2 félszobás, 64 nm-es, 4.em-i,
jó elrendezésű erkélyes lakás! 30/733-6089

Új építésű, legmodernebb technológiával épült
116nm-es lakás eladó.Ár:32,8 M Ft 30/562-7701

Károly Róbert utcában eladó egy tégla építésű,
2 szobás, II. em-i, erkélyes lakás. 30/799-7029
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Szombathely, Kőszegi u. 13. Tel.: 94/787-803 • Szombathely, Thököly u. 46. Tel.: 94/505-901 www.dh.hu

Nemeskoltán eladó egy 3 szobás,
felújítandó, sarok 684 nm-es telkes,
tégla, családi ház.

Ref: HZ390562 Ár: 11,8M Ft

CSAK NÁLUNK

) 30/513-4451
Szombathelyen, Váci Mihály utcában
eladó egy 55 nm–es, erkélyes, 2 szo-
ba, hallos, 10. emeleti lakás.

Ref: LK392381 Ár: 11,65M Ft.

) 30/633-5082
Szombathelyen, Éhen Gyula lakóte-
lepen eladó egy két lakrészes, szép
állapotú 150 m2-es családi ház.

Ref: HZ338681 Ár: 22,99M Ft

) 30/271-8029
Belváros közeli 99 nm-es, első
emeleti, egyedi fűtésű, felújítandó
tégla lakás garázzsal, saját kertrésszel
eladó!
Ref: LK384356 Ár: 22M Ft

CSAK NÁLUNK

) 30/633-5086
Szombathelyen csendes környezet-
ben eladó jó állapotú, 2 szintes, 180
nm-es családi ház, 2 garázzsal.

Ref: HZ396350 Ár: 30M Ft

) 30/733-6089
Keleti városrészen eladó egy 120
nm-es, 5 szobás, 1991-ben épült
családi ház.

Ref: HZ395902 Ár: 25,9M Ft

) 30/799-7029

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

Exkluzív fa-
és műanyag
nyílászárók!

BLUEEVOLUTION 82
Eleget teszünk a jövő kihívásainak

Beltéri ajtók
-20% Meleg

perem
alapár

on!

• Cipősszekrények • Éjjeliszekrények • Előszobafalak • Dohányzó-, üvegasztalok • Faliképek • Falitükrök
• Heverôk 27 400 Ft-tól • Kanapék 43 900 Ft-tól • 3-2-1-es garnitúrák 120 500 Ft-tól • Sarokgarnitúrák 62 400 Ft-tól • Franciaágyak 48 700 Ft-tól
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Faliképek
1400 Ft-tól

EgyEdi bútorok készítését vállaljuk!
Fenyőbútorok,matracok, Fürdőszobabútoroknagy választékban

Dino gyerek bútorcsalád
(elemenként rendelhető)

Botond
körbetámlás

ágykeret

Akciós vitrines 160
69.200.-Ft 65.800.-Ft

Bali tolóajtós gardrób 240
128.200.-Ft 121.800.-Ft

Andorra szekrénysor 410
175.700.-Ft 167.000.-Ft

Luca gardrób 240
66.500.-Ft

Stella tolóajtós komód
33.600.-Ft

Uni Encián 120-as vállfás
72.200.-Ft

Golden szekrénysor 280
115.200.-Ft 109.500.-Ft

Jana 3-1-1 120.600.-Ft
Ines kanapé 89.000.-Ft

110-es íróasztal
20.900.-Ft Light 45 álló

24.900.-

Fado Mini Lux 170.000.-FtPanka gyerek heverő
22.900.-Ft

Alfa francia ágy 1. 160×200
57.600.-Ft

Berta étkező Linda asztallal 6 sz
106.300.-Ft

Hajni konyha 2 m 65.800.-Ft

Fotelágy 28.800.-Ft

Konyhasarok 1-es
35.100.-Ft

Klaudia konyha 2 m
(magas fényű)

89.000.-Ft

József sarok 95.200.-Ft

Akciós rugós heverő
35.000.-Ft

Michel ágykeret éjjelivel 160×200
86.400.-Ft 82.100.-Ft

A fiatalok 
mobiloznak, az idősek 
számítógépeznek 

Nagyarányú az információs 
és kommunikációs technoló-
giai (IKT) eszközök használata 
a mezőgazdasági árutermelő 
gazdaságok döntéshozóinál. 
A negyvenévesnél fiatalabb 
korosztály a mobileszközöket, 
a negyvenévesnél idősebb az 
asztali számítógépeket hasz-
nálja inkább. Öszzességében 
a magyarországi vállalkozá-
sok 93%- a használt számító-
gépet, és 90%-uk csatlako-
zott az internethez 2015-ben 
a KSH legfrissebb adatai sze-
rint. Az internetkapcsolattal 
rendelkező hazai vállalkozá-
sok mindegyike széles sávon 
internetezett.
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Fróna Zsigmond:
Neked adom
Neked adom az énemet
Neked adom a könnyemet
Neked adom jelenemet
Neked adom a szívemet
Neked adom szerelmemet
Neked adom mindenemet
Neked adom a tegnapot
Neked adom a holnapot
Neked adom a virágot
Neked adom a világot.

Ámor koktél
Hozzávalók:
• 3 cl gin
• 3 cl Amor Bitter
• 3 cl vermut
• narancshéj

A gint, az Amor Bittert és a 
vermutot öntsd egy shaker-
be. Adj hozzá néhány jégkoc-
kát, majd rázd össze alaposan. 
Öntsd át az italt egy koktélos 
pohárba, és narancshéjjal 
díszítsd ki.

Úgy kellesz
Úgy kellesz nekem
Mint virágnak a harmat
Gyermeknek a játék
Szeretőnek a kedves
Az éjnek a holdfény
Viharnak a szél
Folyónak a patak, melyből él

Úgy kellesz nekem
Mint madárnak a szárny 
Rabnak a szabadulás
Tűznek az oxigén
Mint fának a levél

Saját készítésű 
ajándék

Valentin nap alkalmából 
meglephetjük  kedvesünket 
egy szépen feldíszített befőt-
tes üveggel. Az üveget deko-
rálhatjuk is, de sokkal fonto-
sabb, hogy több papírlap-
ra felírva saját gondolatokat 
helyezünk el benne.

www.tesz97.hu
06-20-366-1353

Rövid gyártási idő, házhozszállítás!

Akár

30 év
garancia!

9700 Szombathely, Söptei út 78. (Concordia benzinkút mellett)

ACÉL Tető az otthonára
közvetlenül a gyártótól!

MMMeeeglévő palatetőre, bitumenzsindelyre
bontás nélkül is szerelhető

Cserepeslemez trapézlemez
szendviCspanel ereszCsatorna

Ebben a jég nem tud kárt tenni!

Vasi seprű
TakaríTó és
szolgálTaTókfT.

Társasházak, cégek,
irodák, házak, lakások,
inTézmények, Telephelyek
TakaríTásaTiszTíTása

komplex ingaTlan
üzemelTeTés, karbanTarTás

szőnyeg és kárpiTTiszTíTás

kosaras emelő,
TakaríTógépek bizTosíTása

galambriaszTók és
madárhálók TelepíTése

06 70 389 8482
06 70 677-8892
www.vasisepru.hu
e-mail: vasisepru@t-online.hu

94/321-252 *Az akció műanyag nyílászárókra vonatkozik. Érvényes: február 28-ig.

… ahol a minőség kezdődik!
Szilvágyi Zoltán gépészmérnök
Szombathely, Szőlős u. 10.
Tel.: +36-20/959-2394
E-mail: info.szilzol@invitel.hu

Ingyenes árajánlat készítés, szaktanácsadás • Fém- és acélszerkezetek,
kovácsoltvas termékek • Nyíló-, úszó- és tolókapuk, kerítések, korlátok

• Táblás kerítés rendszerek telepítése, kiépítése
• Szekcionált garázskapuk egyedi méretben • Kapumozgató motorok,

automatikák telepítése • Polikarbonát előtetők, gépkocsibeállók
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A VASMEG EI
MENTÉSÜG I PÍ V Y

kéri a Tisztelt Olvasókat, hogy
adójuk 1%-ával

támogassák az alapítványt!
A támogatás összegét

egészségügyi és oktatási eszközök
beszerzésére, szakmai kiadványok
megjelentetésére és dolgozóink

továbbképzésére fordítjuk.

Adószámunk:
19246121-1-18
Köszönjük támogatásukat!

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 élménnyé
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 aján-
lat 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 változatá-
ra 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!
ÚÚÚJ Citroën C3
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A Savaria Szakképző
Iskoláért Alapítvány
kéri az iskola volt diákjait, tanárait,
dolgozóit, a tanulók szüleit, és mindazokat,
akik szimpatizálnak az iskola céljaival, hogy az

SZJA 1%-ával
támogassák a tevékenységünket.
Adószámunk: 18896369-1-18

t

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.

Egész napos gasztronómiai kirándulásra hív mindenkit Lukácshá-
za, aki kíváncsi a hamisítatlan falusi disznóvágásra, és az adaléka-
nyagoktól mentes, hagyományos ételekre, ízekre. A Csömötei sző-
lőhegy pincés-kemencés helyszínei 2017 március 4-én ismét kinyíl-
nak a nagyközönség előtt.

Lukácsháza a „Hagyomány 
és innováció” jegyében 2013-
tól sorozatos fejlesztések-
kel tárja fel és teszi közkincs-
csé is szőlőhegyének értékeit, 
gazdagságát. Egymásra épü-
lő pályázatok segítségével az 
önkormányzat, a szőlősgazdák 
és a Lukácsházi Borbarát Höl-

IV. Térségi Böllérverseny 
LUKÁCSHÁZÁN

gyek Egyesületének összefo-
gásával 18 egyforma kemen-
ce épült meg információs táb-
lákkal, egységes edény- és 
pohárkészlettel, grillsütővel. 
Két, kemencével már koráb-
ban rendelkező gazda is csat-
lakozott a projekthez, így 20 
pincés-kemencés helyszínt 
alakítottak ki a Csömötei sző-
lőhegyen. A kis falu a térségi 
összefogás motorja lett ezzel, 
a helyszínekhez ugyanis prog-
ram is dukál, mégpedig a helyi 
hagyományokra épülő gaszt-
ronómiai szenzáció. Így jött 
létre az Ivó-napi Hegybejárás, 
a Kenyér ünnepe, az Aszalt 
Gyümölcsök Napja, az évsza-
kokhoz kapcsolódó rendez-
vények sorát a térségi böllér-
verseny nyitja. 

Hamisítatlan falusi disz-
nóvágásra, és egész napos 
dínom-dánomra hívják az 

érdeklődőket. A szőlőhegy 
különböző pontjain helyez-
kednek el a pincés-kemencés 
helyszínek, amelyeket ilyen-
kor a környező települések 
csapatai vesznek birtokba. 
Így ha valaki kíváncsi arra, mi 
a különbség például a lukács-
házi és a környéken készült hur-
ka, kolbász, töltött káposzta, 
vagy éppen a pecsenye között, 
akkor bizony végig kell járnia az 
összes helyszínt. Ezt pedig nem 
csak a finomabbnál finomabb 
ételek és italok miatt érdemes 
megtenni, hanem a hangulat 
miatt is. 
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ÚJTRUMPFTRUBEND 5030
típusú hajlítógépre
keresünk szakirányú végzettségű,

tapasztalattal rendelkező

géPkEzElőT.
Továbbá keresünkmég szakirányú

végzettségűhegesztőtés lézergépkezelőt,
ANYAgMOzgATÓT (érvényes 3312-
es jogosítvánnyal), karosszériafényező

végzettségű festőmunkatársat és fémipari
végzettségűminőségellenőrt.

Önéletrajzokat az alábbi elérhetőségeken várunk:
szemelyugy@hu.edilkamin.com, 9600

Sárvár, Selyemgyár u. 6., Fax: 95/520 158

Szombathelyi partnercégünk részére keresünk:

operátor, gépkezelő
(Szombathelyre)

vizuális ellenőr
(Lukácsházára)

minőségellenőr
(Sopronkövesdre)

Amit biztosítunk:
• versenyképes bérezés
• modernmunkakörnyezet
• fejlődési lehetőség

Érdeklődni, jelentkezni lehet (H-P.8.00-16.00):
94-509-515, 30-211-6664, 30-587-5268,

whc.szombathely@whc.hu

A szombathelyi az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:BPW-Hungária Kft.

ANYAGMOZGATÓ, HEGESZTŐ, NC FORGÁCSOLÓ, SZERELŐ-LAKATOS

- komoly, szakmai igényességet követelő feladatok
- egyedi gyártás, változatos munka
- versenyképes bér- és juttatások

Amit kínálunk:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, szakmai önéletrajzát a pozíció
megjelölésével az alábbi e-mail címre várjuk: palyazat@bpw.hu
Állásajánlataink és további információk a www.bpw-hungaria.hu/karrier
és a oldalon elérhetők.www.facebook.com/bpwhungariakft/

BPW-Hungária Kft , 9700 Szombathely, Körmendi út 98..

Sabina Zrt. felvételre keres
érvényes targoncavezetői engedéllyel

RAKTÁROS
munkatársat.

Jelentkezni a +36/94-501-037-es
telefonszámon lehet.

Sabina Zrt kárpitos üzemrészlegébe

Betanított munkára
munkavállalókat keres kiemelt

bérezéssel.

Érdeklődni +36 94 513-951
tel. számon.

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek si-
kere a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez? 
A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként szá-
mos lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Munkatársaink együttmű-
ködése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjuk mozgásban a világot. 
2017 évi projektjeink további 260 kolléga felvételét teszik szükségessé, ezért az

LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
NYÍLT NAPOT

szervez
2017. február 16-án 15:00 órától,

melyre várunk minden érdeklődőt!
A nyílt nap tervezett programja:

• gyárbemutató prezentáció
• termékismertető

• gyárlátogatás
• szimulációs állomásokon szerelési feladatok kipróbálása

E-mail: karrier@schaeffler.com
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 
Szombathely, Zanati út 31.
Tel.: +36 94 588 100

Új nyugdíjpillér 
jöhet

Kötelező lenne a belé-
pés. A magyar nyugdíjrend-
szer átfogó reformra szo-
rul, ebben a legtöbb szak-
értő egyet ért, abban azon-
ban megoszlanak a vélemé-
nyek, hogyan lehetne rábír-
ni a magyarokat a takarékos-
kodásra. Jelenleg ugyanis 10 
százalékos a nyugdíjra előta-
karékoskodók aránya, amit 
legalább 60-70 százalék-
ra lehetne növelni egy apró 
állami beavatkozással, ami-
ből akár közel 10 millió forint 
is összegyűlhetne 20 éves 
megtakarítási idő alatt.
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Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja honlapján talál-
ható napi statisztika alapján, 2017. 
február 7-én az alábbi adatok sze-
repelnek:
-  álláshelyek száma: 6412 db
-  önéletrajzot leadott álláskeresők 

száma: 47 fő

Kertészeti árudánkba

faiskolai
munkatársat

keresünk!
Szakmai végzettség előny.

info@partikerteszet.hu • +36-30/994-1005

Szombathely,
Szent László király u. 10.
Telefon: 94/513-500.

E-mail: efsz@efsz.sulinet.hu
Honlap: www.efszk.hu

a 2017/2018-as tanévre felvételt hirdet a következő
képzéseire:

SZAKGIMNÁZIUM (4+1 év)
• földmérő, földügyi és térinformatikai technikus
(kód 0020)

• élelmiszeripari technikus (kód 0010)

SZAKKÖZÉPISKOLA (3 év)
• pék szakmunkás (kód 0060)
• édesipari termékgyártó (kód 0050)
• húsipari termékgyártó (kód 0070)
• tejipari szakmunkás (kód 0080)

További 2 év után érettségi vizsga szerezhető:
• nappali tagozaton
• esti tagozaton

Piacképes szakmákkal várunk!

Szombathelyi Élelmiszeripari
és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium

Nemzetközi
gépkocsivezetőt

felveszünk
C, E kategóriával

g

06-20/921-0725
Szombathely

Álláslehetőség 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 további információ:
job.sarvar@flextronics.com
(06 80) 200-087 (ingyenesen hívható)
Keress minket a Facebook-on: Flex Hungary

Tarts velünk,mi összetartunk!

Amit kínálunk:

» alapbéren felüli juttatások
» csatlakozási- és teljesítmény bónusz
»műszak- és túlóra pótlék
» cafeteria

» szervezett céges autóbuszjáratok
» csoportos biztosítás
» kedvezményes sportolási lehetőség
» előrelépési lehetőség

Bővülő csapatunkba keresünk kollégákat
az alábbi munkakörökbe:
» operátor*
» raktáros*
» villamos karbantartó
» termelés támogató technikus
» hibakereső
» fröccsöntő szerszámkészítő**

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

A **-gal jelölt munkakörre nem érvényes a csatlakozási bónusz.
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Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat,
2001. májusától pedig 100%-os magyar tulajdonban, LISS
Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon
készülékeket is. Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és a
világpiacon egyaránt.

A LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. répcelaki
munkahelyre munkatársakat keres a következő pozícióba
12 órás műszakbeosztással határozott időre.

PORTASZOLGÁLATI MUNKATÁRS
Feladatok:
- Személy- és teherforgalom ellenőrzése, ki-
beléptetése, csomagok átvizsgálása, ellenőrzése

- Gépjármű forgalom ellenőrzése, szállítmány
ellenőrzés

- Telephelyi járőrtevékenység
- Vagyonvédelmi rendszerek felügyelete
- Számítógépes nyilvántartások vezetése
Elvárások:
- Minimum középfokú végzettség (személy – és
vagyonőr képesítés előny)

- Megbízhatóság (erkölcsi bizonyítvány feltétel)
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- Alapszintű számítógépes ismeretek
- Jó kommunikációs képesség
Amit kínálunk:
- Bejelentett munkaviszony
- Versenyképes fizetés
- Cafetéria juttatás
- 13. havi juttatás
- Munkába járási támogatás

Amennyiben a hirdetésünk felkeltette
az érdeklődését, kérem, hogy juttassa el
önéletrajzát az alábbi elérhetőségekre

2017.02.17-ig
• 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. •
• www.liss.hu/karrier • karrier@liss.hu •

• georgina.kondor@liss.hu •

A szentgotthárdi
GOTTHARD THERME HOTEL & CONFERENCE****

a következő pozíciókra keres munkatársakat:
FELszOLGáLó

Elvárás: német nyelvtudás, előny: tapasztalat.

szAkáCs
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

RECEpCiós
Elvárás: német nyelvtudás,

előny: angol nyelvtudás, tapasztalat.

vízvEzETék-szERELő
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

CukRász
Elvárás: szakirányú végzettség.

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:
cecilia.olasz@accenthotels.com

Gépkezelő

Feladatok:
• A rábízott automatizált gépsor
kezelése,üzemeltetése.
• A gyártáshoz kapcsolódó
adminisztrációs tevékenységek
ellátása.
• Üzemrész tisztán tartása.

elvárások:
• Középfokú végzettség.
• Folyamatos munkarend vállalása.
• Jó állóképesség.
• Csapatmunkára való hajlandóság.
• Pontos, precíz munkavégzés.

előny:
• számítógépes ismeret
• gyalogkíséretű elektromos targonca
jogosítvány

Amit kínálunk:
• Határozatlan idejű munkaszerződés.
• Versenyképes jövedelem.
• Kiemelt vállalati juttatások (13.havi
fizetés, gyári bónusz, negyedéves
jelenléti prémium, vonzó cafeteria
csomag) és programok.
• Támogatott sportolási lehetőség.
• Munkáltató által biztosított vásárlási
kedvezmények.
• Fejlődési, továbblépési lehetőség.
• Ingyenes buszjárat Sárvár, Répcelak,
Jákfa irányából.

MunkAvédelMi
speciAlistA

Feladatok:
• A vonatkozó jogszabályokból adódó
munka- és tűzvédelmi feladatok
elvégzése, illetve elvégeztetése
(oktatások, üzembehelyezések,
felülvizsgálatok, kockázatelemzések
stb.)
• Kapcsolattartás a külső (munka-,
tűzvédelmi, emelőgép ügyintéző)
szolgáltatókkal.
• A MEB irányítási rendszer
működtetése, folyamatos
karbantartása.
• A vállalat belső elvárásainak való
megfelelés biztosítása.
• Beruházások munkavédelmi
koordinálása (vállalkozók
menedzselése).

elvárások:
• Felsőfokú munkavédelmi
végzettség.
• Angol nyelv kommunikációs szintű
ismerete.
• Jó kapcsolatteremtő készség.
• Önálló munkavégzőképesség.
• MS Office alkalmazások.

előny:
• Nemzetközi vállalatnál szerzett több
éves tapasztalat
• Tűzvédelmi képesítés
• TPM rendszer ismerete

Te lehetőséged!

A mi álláskínálatunk

a

nestlé Hungária kft. Büki Gyára
9737Bük, Darling utca 1. •Tel.: 94/558-800 • job.buk@purina.nestle.com

A munkaidő rugalmasabb 
a nők elhelyezkedését támo-
gatja. A negyven feletti nők 
számára a négy vagy hat órás 
foglalkoztatás új alternatívá-
kat jelenthet, és megkönnyí-
ti a szülésről visszatérő csalá-
danyák munkába állását is. A 
nyereség egyértelmű: a mun-

kavállaló időt nyer, az alkal-
mazó cég pedig egy kiegyen-
súlyozott, motivált munka-
erőt. A motiváció kézzel fog-
ható eredményeket hoz, a 
dolgozók pihentebbek, job-
ban koncentrálnak a felada-
tukra, nem igénylik a szüne-
teket, és egymással is türel-

mesebbek. A részmunka-
idős foglalkoztatás eseten-
ként több munkavállalót, 
azaz többletköltséget jelent, 
mégis egyre több cég ismeri 
fel a négy vagy hatórás pozí-
ciók pozitív hatását, amely 
valódi hosszú távú befekte-
tés. A munka és magánélet 
egyensúlya az elmúlt évek-
ben különö- sen felértékelő-
dött.

Lehet kevesebb a munkaidő!
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ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOK!
ÚJ
! ÚJ!

Kétszintes, nappali+3 szobás ikerház 265 nm saját kerttel,
autóbeállóval. Elegáns, modern épület. 31,75 M Ft

Volner Szilveszter - 06-30-633-5085

Nappali+2 szobás, 1.em-i, teraszos lakás
ENERGIATAKARÉKOS társasházban. 20,99 M Ft

belvárosától karnyúj-
tásnyira

Nappali+1 szobás, fszt-i lakás
ENERGIATAKARÉKOS társasházban ! 15,99 M Ft

belvárostól karnyújtásnyira

Kétszintes, nappali+3 szobás ikerház 166 nm saját kerttel,
autóbeállóval.Magas műszaki tartalom. 29,9 M Ft

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

a rejtvény támogatója:

MEGN
YÍLT!

OLADI
HÚSBOLT!

9700 Szombathely Kassák L. u. 5. (kis Tescomögött)

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, grill termékek

Hagyományos ízek, népi tradíciók, helyi portékák ünnepe

6.00 Csapatébresztő és„disznóbú-
csúztató”A nagy megmérette-
tés – a böllérverseny kezdete

12.00Köszöntőt mondanak:
Dr.MajorKatalin,
Szarvaskend polgármestere
Majthényi László, aVas Megyei
Közgyűlés elnöke
V.NémethZsolt, környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumo-
kért felelős államtitkár

12.30Nefelejcs Néptáncegyüttes –
Győrvár műsora
Kísér Kármentő Népzenei
Együttes (V. Németh Zsolt
közreműködésével)

13.30 Castrum Gemini Énekegyüt-
tes fellépése

14.00Kenyeri Rábamenti Citeraze-
nekar műsora

14.30Rönkhúzás – Szarvaskend Fő
utcájáról indul a felvonulás a
SzabóTanyáig

15.30Bolondesküvő a SzabóTanyán

16.00A zsűri ítéletének kihirdetése

17.00Bomba Bulizenekar Győrvár
műsora – amíg a jókedv tart

Helyi termékek és kézművesportékák vására
Gyerekeknek lovaglási lehetőség

Legyenek a vendégeink!
Kóstolják meg a finomságokat!
A rendezvény szervezője:

MiLLeNiuM poLgári egyesüLet

. szemüveg ½ áron!A 2.

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22.
+36-94/342-317 • www.sargazebraoptika.hu

Valen
tinnapi p

áros

AKCIÓ
CSAK

13-14
-én

(nem
csakpárok

nak)

-20%
-30% -40% -50%

n

% 40% 50%
engedmény a

szemüveglencsékre.

50%

Nálunk Örülhet
aMínuszoknak!

Az engedmény részleteiről érdeklődjön üzletünkben.
Az akciók nem összevonhatók. Érvényes: február 8-28.

SORSOLTUNK!
Kedves Olvasónk, 

a 2017. január 25-i 
lapunkban megjelent 

keresztrejtvény megfejtése: 
Kutyakaparó, ebkapor

a sZeReNCse aZ 
aLÁBBI OLvasÓINKNaK 

KeDveZeTT:
Horváth László 

Szombathely, 
Benczúr Gyula u. 3.

schaffer Istvánné 
Szombathely, 

Szent Flórián krt.20.

Gratulálunk!
Nyereményüket 
ügyfélszolgálati 

irodánkban vehetik át 
nyitvatartási időben!
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RÉTEGEK

Szemüveglencsék japán technológiával

Válassza a
Hoya prémium
felületkezeléseit!

BlueControl, UV Control vagy Hi-Vision
LongLife PRÉMIUM TÜKRÖZŐDÉSCSÖKKENTŐ
RÉTEG AJÁNDÉKBA!*
Keresse fel optikusát, és tudjon meg többet a Hoya
prémium tükröződéscsökkentő rétegeivel kapcsolatban!

Az akció időtartama: 2017. február 1. – március 31.

ingyenes komputeres szemvizsgálat!
9700Szombathely, Thökölyu. 19.,
Tel.: 06-94/314-888

9600Sárvár, Batthyányu. 43.,
Tel.: 06-95/320-711

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.

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

Tulajdonostól eladó Letenyén egy egy-
szintes, 135 m2-es+ tágas garázs, há-
romszobás, két fürdőszobás luxusház
nagyon igényes anyagokkal és kivitele-
zéssel, háztartási helyiséggel, 1497 m2-
es, szép, parkosított kerttel, teljes be-
rendezéssel áron alul. Tel.: 06-30/298-
4499

Kiadó 2 szobás, 4 ágyas apartman Si-
maságon cégeknek vagy Sopronköves-
den, Sárváron, Bükön dolgozóknak. Ár:
1.000 Ft/fő/nap-tól. Érd.: +36-30/862-
0534, forestsolid@gmail.com

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

Vonyarcvashegyen új építésű (építés
alatt), kétszintes, háromszobás családi
ház/nyaraló kis telken 19,9 M Ft-ért el-
adó. Tel.: 06-30/9292-622

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

ÁLLÁS

Nettó 150-220 ezer Ft között munka-
körtől függően gyári betanítottakat és
szakmunkásokat Sárvárra, Szombat-
helyre, Szentgotthárdra felveszünk! cé-
ges busz, albérlettámogatás! tel:20/
284-0698, 70/622-7884, engedély-
szám: 49765-1/2008-5100595

Szombathelyre áruházi területre kere-
sünk takarítót.Érdeklődni, jelentkezni
munkaidőben lehet telefonon: 30/616-
9533.

Alkalmazottat felvesz ingatlaniroda fő
vagy másodállásban (alapbér+jutalék).
06-30/334-5262.

Ausztriai Nightclub hostess munkára
keres csinos lányokat 19 éves kortól,
top keresettel. Tel.: 00-43-664-599-96-
95, 06-30-313-35-16

ÓPERINT utcában épülő„Császári ház”
elnevezésű 2017. évi projekt keretében kínálunk
28m2- 69m2 közötti új építésű eladó lakásokat.

Hívja közvETlENül
a bERuHázÓ éRTékEsíTőjéT

Értékesítési telefonszámunk:

+36-20/205-9999

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú
bőripari vállalat, autóipari beszállító. Magyar-
országon 1995 óta aktív, telephelye János-
házán (VV(Vas megyében) található mintegy
800 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba
új munkatársakat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁÁKÁS
Feltétel:minimum általános iskolai vég-
zettség, orvosi alkalmasság, felvételi
teszten való megfelelés

Amit kínálni tudunk:
• Versenyképes alapbérek, béren

kívüli juttatások
• Túlóra esetén bérpótlék
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Ingyenes, céges buszjárat
• Munkatárs ajánlási program
• Saját állományban való alkalmazás
• Nappalos, 2 műszakos vagy állandó

éjszakás munkarend

Jelentkezés munkaidőben (8:00-16:00)
az alábbi elérhetőségeken:

Cím: Seton Hungary Kft.
9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Telefon: +36 95 450 794
Fax: +36 95 551 900

Mobil: +36 20 355 0250
E-mail:

hrjanoshaza@setonautoleather.com

VEGYES

VÁSÁROLNÉK lakatos, bádogos gépe-
ket, élhajlítót, fúrógépet, gépsatut, üllőt,
CO hegesztőt, műszerészesztergát, ma-
rógépet, kompresszort, invertert, kis gé-
peket. 06-70/6026-229

keresse kék-fehér tetőnket

Szombathely,
Szentmárton utca 13.

Hívjon mielőbb, vagy a
webshopban is tudnak rendelni.

www.bioboltszombathely.hu
06-20/334-6464

KóKuszzsír

1000 g csak
1.290 Ft

2500 g
2.800 Ft

Nem hidrogéNezett!

VINISEERA
Vörös szőlőmag
Mikroőrlemény 250 g,
(NEM szőlőmagliszt!)

csak 4000 Ft!
Díjazott magyar termék

Eritrit, Xilit
2000Ft /KgBorsó eladó. Zöld, illetve sárga borsó

kombájn-tisztán galambok számára ela-
dó. Ugyanitt zab szintén eladó. Érd.: 20/
267-4750

Saját részre vásárolok festményt, por-
celánt, mindennemű régiséget, teljes
hagyatékot. Tel.:06/30-458-77-65

Fodrász idős, beteg mozgáskorlátozot-
tak hajvágását is vállalja. Házhoz me-
gyek. 06-30/401-7238

Vörös TOJÓTYÚK házhoz szállítva 650,-
Ft/db. Tel.: 06-20/204-2382

SZOLGÁLTATÁS

HACCP rendszer kiépítését,felügyele-
tét, vizsgálatát, kémiai kockázatbecs-
lést vállalok.Keressen bátran, ha élel-
miszer gyártással, forgalmazással,
raktározással foglalkozik!Érd:70/318-
20-35,
haccprendszer2016@gmail.com

Mindenféle asztalos tevékenységgel
kapcsolatos munkát vállalok. Szilágyi
János asztalosmester. Tel.: 0670/
2384797

Németh Beáta
70/454-1454

Eladná
házát-lakását,
de nagyon elfoglalt?

Teljes körű ügyintézést
ajánlok Önnek!

Hívjon bizalommal!

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

JÁRMŰVEK

Falalászigetelés fűrésztechnikával,
burkolás, kőműves munkák, gipszkarto-
nozás megbízható minőségben, szolíd
áron. 70/560-53-07.

Roncsautó-átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás megoldha-
tó. Érd.: 99/532-038

REDŐNYJAVÍTÁS, gurtni csere. Redőny,
reluxa, szúnyogháló, szalagfüggöny
gyártása, szerelése. 06-30/588-0444

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

Víz, fűtésszerelés. Fürdőszoba felújítás.
06-20/220-8062

apRó akCió
adja fel apróhirdetését 2 alkalomra és díjmentesen 

még egy alkalommal megjelentetjük azt.
hétfő: 12-16
kedd: nincs

szerda: 12-16
csütörtök: 8-12

péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati 
irodánk nyitvatartása 

megváltozott!



12 2017. február 8.

Mifelénk bárk
inek

lehet saját sá
rkánya

Az ajánlat 2017. február 1-jétől visszavonásig érvényes, az Invitel szolgáltatási
területén. Az ajánlat réz és D2 analóg kábel technológián a Tripla S, FTTH, VDSL
és D3 digitális kábel technológián a Tripla XS csomagra vonatkozik. Az előfizetői
jogviszony határozott időn belüli felmondása esetén az előfizetőt az ÁSZF szerinti
kötbérfizetési kötelezettség terheli. A díjak az áfát tartalmazzák.

Az ajánlat új lakossági ügyfelek részére érvényes kétéves szerződéssel,
e-számlával, technológiától függően Tripla S vagy XS csomagra.

A lakcímeden elérhető akciós ajánlatainkról, a pontos lefedettségről és díjakról
érdeklődj a www.invitel.hu oldalon, a 1288-as számon vagy az Invitel Pontokban.

Invitel Pont: Sárvár, Batthyány u. 17. Tel.: (06 95) 325 828

SOK TÉVÉCSATORNA, INTERNETTEL
ÉS TELEFONNAL TRIPLA CSOMAGBAN

HAVI

4 890
FORINTÉRT


