
va s  m e g y e  2017.  február  15. ,  XXv/7. hét

ÁLLÁSBÖRZE
6. oldalSzarvaskendi 

Gasztrofesztivál – február 18.
A magyar hagyományokat, 

ízeket, a hamisítatlan, adaléka-
nyag-mentes ételek fogyasztá-
sát népszerűsíti idén is a már 4. 
alkalommal életre hívott Szarvas-
kendi Böllérverseny és Gasztronó-
miai Fesztivál. Vas megye legna-
gyobb télbúcsúztató gasztrobuli-
ján tavaly 18 disznóba „esett a kés-
nyavalya”, és több ezren kóstolták 
a csapatok által készített finomsá-
gokat. A hagyományos ízek, népi 
tradíciók, és kézműves porté-
kák ünnepe február 18-án reggel 
6-kor csapatébresztővel és disz-
nóbúcsúztatóval kezdődik. Amíg 
a böllérek és segédeik dolgoznak, 
kulturális programok szórakoztat-
ják az érdeklődőket. A farsang far-
kához közeledve természetesen 
nem maradhat el a télbúcsúzta-
tó rönkhúzás és a bolond esküvő 
sem. Helyszín: Szarvaskend, Sza-
bó Tanya

www.sopronbank.huf

Zafír 3. forint
betéti akció

A nem akciós 6 hónapos betéti kamat
jelenleg évi 0,30%, EBKM0,30%.

kamatláb évi 2,50%
EBKM 2,50%
· új megtakarításokra
· 6 hónapos futamidőre
· aktivitás esetén
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A tájékoztatás nem teljes körű, a hirdetés
nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A
betéti szerződés további szerződési feltét-
eleit a Hirdetmény, a Sopron Bank Betéti
Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és
a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata
tartalmazza. A Bank a kamatváltoztatás
jogát fenntartja. Az akció visszavonásig ér-
vényes. További részletekről honlapunkon
(www. sopronbank.hu) és bankfiókjaink-
ban tájékozódhat!

SZOMBATHELYI FIÓK
Király u. 37.; +36 94 506 670
KŐSZEGI FIÓK
Várkör 6.; +36 94 562 030

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

Tipo családi
modellekmár

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.

KERESSETOVÁBBI 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.

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.

Bízza rám ingatlana
eladását, hogy több ideje
jusson élvezni a tavaszt!

• kétszobás lakást a belváros-
ban vagy a Joskar-Olán

• 4 vagy többszobás,
2 fürdőszobás, jobbállapotú
házat Szombathelyen

• kisebb családi
házat Szombathely
környékén.

B
e
j

llapotú
n

Ügyfeleimrészére keresek:

Horváth Szabina
+36 70 454 1451
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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.

Miért most, február elején
kezd ivarzani azösszesnős-
ténymacska, avagyamacs-
kák harmadik szeme.
Azelmúltnapokban renge-
tegnősténymacskagazdá-
ja jelentkezett és kért sür-
gős ivartalanítási időpon-
tot. A lány cicák mint-
egy vezényszóra elkezd-
tek ivarzani, panaszosan
nyávognak, síró hangot
adnak, a tünetek sokszor

olyan erősek, hogy a gaz-
dák azt hiszik, beteg az
állat. A másik probléma az
elviselhetetlenül erős zaj,
lakásban tartott állatok
gazdái sokszor azonnali
műtétet kérnek. De miért
ilyenkor, február elején tör-
ténikmindenévbenmind-
ez? A macska szezonálisan
ivarzóállat, ha amegvilágí-
tott órák száma nő, a nős-
tény cicák tobozmirigye,
amit harmadik szemnek
is neveznek, egyre keve-
sebb melatonin hormont
termel. Ez a kulcsinger az
agyalapi mirigy és a pete-
fészek számára, hogy akti-
vizálódjon.Akritikusmeny-
nyiségnapi tíz óranapfény,
ezt a napokban értük el,
ezért lett aktív annyi nős-
tény cica.
Rossz hírmég, hanempár-
zik anőstényállat, akkor kb.
három hetente újra és újra
elkezd ivarzani. Akit zavar-
nak az erős ivarzási tüne-
tek, ivartalanítassa állatát.

Acicákharmadik
szeme

Védőoltások,
veszettség elleni oltások

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

Disznótoros
hétvége a LiDoban!

3 nap/2 éj: 32.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 28.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2017. március 3-5.,
március 10-12.

Az ár tArtAlmAzzA:
péNtEK: érkezés, üdvözlőital,

svédasztalos vacsora;
SzOmbAt: svédasztalos reggeli, 8 órakor

disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral,
harmonikás zeneszóval kísérve, 13 órakor

disznótoros sült pecsenye, vacsora zeneszóval;
vASárNAp: reggeli, ebéd.

FFFeeedddeeetttttt uuussszzzooodddaaa, ssszzzaaauuunnnaaa, jjjaaakkkuuuzzzzzziii,
pingpong terem, konditerem használat.

SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

HOTEL LIDO - VONYARCVASHEGY
Tel.: 06-83/348-036; 06-30/9470-649

hotellidovonyarcvashegy@t-online.hu
www.hotellido.hu

www.hotellidobalaton.hu
8314 Vonyarcvashegy, Arany János u. 9.

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

Hétfő: 12-16
Kedd: zárva

Szerda: 12-16
Csütörtök: 8-12

Péntek: 8-12

NyitvatartáS:
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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!

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!

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
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

Hétfő: 12-16
Kedd: zárva

Szerda: 12-16
Csütörtök: 8-12

Péntek: 8-12

Hozzávalók / 12 adag
•  7 kg sertéslapocka (darálva)
•  3 kg füstölt szalonna (vagy tokaszalonna)
•  18 dkg só (ha sütnivalónak szeretnéd, akkor 

kevesebb)

•  4 dkg bors (őrölt)
•  4 dkg őrölt fűszerkömény
•  10 dkg fokhagyma (összezúzva)
•  15 dkg fűszerpaprika (őrölt, csemege)

elkészítés:
A belet alaposan kimos-

suk, először szódabikarbó-
nás vízben, majd simában 
többször.

A darált húsokat egy nagy 
edénybe tesszük (húsos 
ládába), rászórjuk az összes 
fűszert és a fokhagymát.

Nagyon alaposan össze-
dolgozzuk. Majd töltőgép 
segítségével a bélbe töltjük.

Az elkészült kolbászokat 
1 nap pihentetés után füst-
re tesszük.

Házilag készült kolbász

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

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.

Február a disznóvágások és 
ma már a böllérversenyek idő-
szaka is. A rendezvényekben 
közös a hagyományőrzés szán-
déka, és a finom ételek készíté-
se. Lukácsháza egy különleges 
értékkel rendelkezik, mégpe-
dig a csodálatos Csömötei sző-
lőheggyel, ahol március 4-én, 
szombaton kitárulnak a kemen-
cés pincék, és hamisítatlan falu-
si ízekkel várják gasztronómiai 
kirándulásra az érdeklődőket. 
Virág János, Lukácsháza pol-
gármestere lapunknak a már 4. 
Pincés kemencés Böllérverseny 
részleteiről beszélt.

Településünknek a „Hagyo-
mány és innováció” a mottója. 
Szeretnénk a szőlőhegyünk gaz-
daságát megmutatni, a hamisí-
tatlan falusi disznóvágás hagyo-
mányait megőrizni és megis-
mertetni, ám ezeken az értéke-
ken kívül nagyon fontosnak tart-
juk, hogy a hozzánk érkezők a 
vendéglátásban is feledhetet-
len élménnyel gazdagodjanak. 
Böllérversenyünkön 16 telepü-
lés méri össze tudását a disznó-
vágásban, -feldolgozásban, az 
ételek elkészítésében, valamint 
abban is, hogy ki hogyan fogad-
ja a hozzá betérőt. A 16 pincés 

kemencés helyszínen 16 telepü-
lés mutatkozik be. A vendéglá-
tás minőségét, a hangulatot tit-
kos zsűri pontozza majd. Miu-
tán Lukácsháza önerőből ren-
dezi meg ezt a nagyszabású 
programot, belépő jegyes lesz 
az esemény. Ennek ára azon-
ban rendezvénysátorban tartott 
koncertekre  (Big Mouse Band, 
Kis Grófo) való belépést tartal-
mazza, hanem korlátlan kósto-
lást is. A hozzánk érkezők egy 
térkép segítségével járhatják 
végig, vagy éppen választhat-
ják ki a nekik szimpatikus tele-
pülések pincés kemencés hely-
színeit, és kóstolhatják meg az 
ott készült „disznóságokat”. 
A szőlőhegy legfrekventáltabb 
helyét, a Kilátó melletti pincét és 
környékét a szabályzatunk sze-
rint mindig az előző évi győztes 
település foglalhatja el, így idén 
itt Perenye várja majd a finom 
ételek és a magyar hagyomá-
nyok kedvelőit.

Hurka, kolbász, evés-ivás, 
egész napos gasztronómiai 
kirándulás az egész családnak 
– ezt ígéri március 4-ére Lukács-
háza azoknak, akik ellátogatnak 
a IV. Pincés kemencés Böllérver-
senyre a Csömötei Szőlőhegyre.

Pincés kemencés 
böllérverseny 
csak egy van!
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*Az árlistában feltüntetett listaárból számított, bruttó kedvezményre vonatkozó ajánlatok magyarországi kész-
leten lévő személygépjárművekre 2017. február 6-tól 2017. március 31-ig, illetve visszavonásig megkötött adás-
vételi szerződések esetén érvényesek, az akciós készlet erejéig. Az 550 000 forintos kedvezményre vonatkozó
ajánlat új Peugeot 208 személygépjármű vásárlása esetén, míg a 900 000 forintos kedvezményre vonatkozó
ajánlat új Peugeot 308 személygépjármű vásárlása esetén érvényes, amennyiben az új Peugeot 208, 308 vásár-
lása használtautó-beszámítással történik. A 650 000 forintos kedvezményre vonatkozó ajánlat új Peugeot 301
Active 1.6 BlueHDi 100 LE személygépjármű vásárlása esetén érvényes. A kedvezmény teszt- és használt sze-
mélygépkocsi vásárlására nem vonatkozik. A jelen ajánlatok más akcióval vagy kedvezménnyel nem vonhatóak
össze, a listaárból levonandó, maximális kedvezményt foglalják magukban, a feltüntetett kedvezmények ameg-
határozott modellek konkrét felszereltségű verzióinak megvásárlása esetén elérhetőek. A képek illusztrációk.
APAutomobil Import Kft. fenntartjamagának a jogot a kereskedelmi akciómegváltoztatására és visszavonására.
Ajelen hirdetés nemminősül szerződéses ajánlatnak. A tájékoztatás nem teljes körű, az ajánlat részleteiről, kér-
jük, érdeklődjön a Peugeot-márkakereskedésekben.

650 000 ft
kedvezmény*

ActIvE 1.6 BlueHDi 100 LE

650 000

PeUGeOt 301

900 000 ft
kedvezmény*

HAsznáLtAutó-BEszámítássAL

900 000

PeUGeOt 308

550 000 ft
kedvezmény*

HAsznáLtAutó-BEszámítássAL

550 000

PeUGeOt 208

tél véGi
ÁrzUhanÁs

PeUGeOt iniCiÁl
szombathely, vásártér u. 3. tel.: 94/508-908, 20/665-6112
www.inicial.hu/peugeot

KészLEtEn Lévő PEugEot-moDELLEK órIásI KEDvEzménnyEL*

Peugeot 208 és 308 kombinált átlagfogyasztás: 3,5-5 l/ 100 km, co2-kibocsátás: 90-116 g/km, modelltől függően.
Peugeot 301 kombinált átlagfogyasztás: 3,9 l/100 km, co2-kibocsátás: 101 g/km.

peugeot.hu

INICIÁL AUTÓHÁZ KFT. 9700 Szombathely, Vásártér u. 3. Telefon: 20/665-6110
www.inicial.hu/nissan
A kép illusztráció. A jelen hirdetésben közölt adatok és tények kizárólag tájékoztató jellegűek, nemminősülnek szerződéskötési ajánlatnak.
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 4,9-6,2 l/100 km, kombinált CO₂-kibocsátás: 129-145 g/km. Nissan Finance 0%THM - Az ajánlat a 2017. 01.
03. és 2017. 03. 31. között megkötött vevői szerződésekre érvényes. A Nissan Finance finanszírozási ajánlat változó kamatozású, forint alapú
konstrukció. THM: 0%, minimum önerő: 30%, maximális futamidő: 60 hónap, amely egyedi hitelképesség-vizsgálat függvényében érvényes.
A THM meghatározása az aktuális feltételek, illetve a hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a
mértéke módosulhat. A tájékoztatás nem teljes körű. A részletekért keresse fel hivatalos Nissan márkakereskedőjét. A Nissan Finance
finanszírozást az UniCredit Leasing Hungary Zrt. nyújtja. *A tájékoztatás nem teljes körű. A Nissan Ígéreteinek teljes körű részleteit megtalálja
az Általános Szolgáltatási Feltételek dokumentumban a www.youplusnissan.hu weboldalon vagy a márkakereskedéseinkben. A résztvevő
márkakereskedések listáját keresse a https://www.nissan.hu/HU/hu/YouPlus/customer-promise.html weboldalon. **Külföldről: +36 1 371 54 93.

CSALÁDI KALANDOK
A MAXIMUMRA PÖRGETVE.

NISSAN x-TrAIL
ÚJ 177 LÓERŐS, 2.0 L DÍZELMOTORRAL

Bárhol, bármikor számíthat ránk 06 80 333 888**

A MI ÍGÉRETÜNK. AZ ÖN ÉLMÉNYE.
NISSANYOU+

Díjmentes csereautó*

Legmagasabbminőség a legjobb áron*
Díjmentes állapotfelmérés*

Nissan Assistance közúti
segélyszolgálat teljes élettartamra*

NISSAN NYÍLT HÉT:
FEBRUÁR 13-18.

0% THM
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AUTÓ VILÁG
Bár hazánkban nem jellemzőek 

a nagy hegyek, bizonyos helyeken, 
bizonyos időszakokban azért meg-
esik, hogy vastag hó- vagy jégréteg 
borítja útjainkat. Ilyenkor a közútke-
zelőnek megvan a lehetősége, hogy 
akár a hólánc használatát is kötelező-
vé tegye: megnéztük, milyen szabályo-
zás vonatkozik a használatára itthon és 
más európai országokban.

Vannak ugyanis olyan helyzetek, 
amikor már a téli gumi sem segít: 
mivel hazánkban a szöges abroncsok 
közúti használata tilos, extrém időjá-
rási, útburkolati körülmények között 
a hólánc lehet az autós utolsó mene-
déke. Olyan eset is előfordulhat, hogy 
a közútkezelő saját hatáskörében úgy 
méri fel a helyzetet, hogy szükséges-
nek látja a „Hólánc használata kötele-
ző” tábla kihelyezését: ekkor az adott 
útszakaszra csak akkor szabad felhajta-
ni, ha legalább a hajtott tengelyen levő 
abroncsokra hóláncot szerel a sofőr.

A Magyar Közút alapvetően két 
szituációban szokta kihelyezni a 
„Hólánc használata kötelező” táblát. 
Az első eset az, amikor az útszaka-
szon emelkedők, lejtők követik egy-
mást, és az intenzív havazás vagy a 
hirtelen lefagyás miatt a burkolatot 
nem tudják gyorsan olyan szinten 
síktalanítani, hogy az a tehergépko-
csik részére hólánc nélkül is járható 
legyen. Másfelől pedig vannak olyan 
-jellemzően hegyvidéki- utak, ahol 
környezetvédelmi előírások miatt 
nem végeznek síkosság mentesí-
tést. Ezeken téli útviszonyok esetén 
is szokták alkalmazni a „Hólánc hasz-
nálata kötelező” táblát.

Ugyanakkor ilyenkor is sokan hagy-
ják el az országot síelni, kirándulni, 
vakációzni, vagy akár munkaügyek-
ben, ilyenkor jó, ha tudjuk, hogy 
célországunkban, illetve az oda veze-
tő úton milyen szabályok érvényesek 
a téli közlekedésre. Utánanéztünk, 

a hólánc használatának szabályai
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AUTÓ VILÁG

Lóerők

roLLs royce

SIPOS autóház
Szombathely,
Zanati út 48.
% 94/512-771

ASuzuki Vitara kell amagyaroknak.
Mindig is kíváncsi volt, az egyes európai or-
szágokban melyek a legkedveltebb új autók?
A brit Autocar most a JATO Dynamics adatai
alapján összeszedte a legkelendőbb típuso-
kat. Az elemzésből kiderül: Magyarországon
a Suzuki Vitarát viszik a legjobban. 2016-ban
6538 példány talált gazdára.

totalcar.hu 2017. 01. 21. 10:05

P&P Immun Kfttft
Torony: 081/9
Telefonszám: 30/929-8562 30/396-0055

Személy- és teherjármű,
pótkocSi javítáS, diagnoSztikaaka,

autóvillaalamoSSág,
Fék-Futómű

átvizSgálááláS, javítáS.
műSzaazaki vizSgáraara történő FelkéSzítéS.

állóFűtéS javítáS.

képviSelet

8360 Keszthely, Tapolcai út (az Alpha Park mellett)
Tel.: 83/511-040 • info@gadacsi.hu • www.gadacsi.hu

Üzemanyag-fogyasztás vegyes használat esetén: 4,6-7,6 l/100 km. CO2 kibocsátás (kombinált):
119-177 g/km. Minden üzemanyag fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK
rendeletével összhangban elvégzett, hivatalosan jóváhagyott tesztekből származik, modellek közötti
összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármű valós
üzemanyag-fogyasztását illetően. A képen látható autók illusztrációk. A részletekről és a garancia
feltételeiről érdeklődjön a KIA márkakereskedésekben.
*7 év / 150 000 km garancia érvényes az EU tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár).
A részletekről érdeklődjön a márkakereskedésekben

hogy milyen szabályok érvé-
nyesek Európa országaiban.

November 1. és április 15. 
között személygépkocsik és 
3,5 tonna megengedett össz-
tömegnél nem nehezebb 
teherautók esetén, télies útvi-
szonyok esetén Ausztriában 
kötelező vagy minden keré-
ken legalább 4 mm profil-
mélységű téli gumi vagy 
csak a meghajtott tengelyen 
a hólánc használata. Hólán-
cot azonban csak abban az 
esetben szabad használ-
ni, ha az úttestet összefüg-
gő hó- vagy jégréteg borít-
ja és a hólánc nem károsítja 
az útburkolatot. A  rendelet 
megszegői büntetésre szá-
míthatnak, ráadásul bizo-
nyos esetekben a biztosítók 
sem térítik meg a nyári gumi-
val felszerelt autók kárát. 3,5 
tonna össztömeg feletti jár-
művek esetén legalább a 
hajtott tengelyen kötelező 
a –radiál abroncsok esetén 5 
mm, diagonál abroncsok ese-
tén 6 mm profilmélységű-té-
li gumik használata. A sofőr 

ráadásul köteles hóláncot tar-
tani autójában.

Csehországban novem-
ber 1. és április 30. között 
a 3,5 tonna össztömegnél 
nagyobb járművek esetén, 
legalább a hajtott tenge-
lyen, legalább 6 mm profil-
mélységű téli gumi használa-
ta kötelező azokon az útsza-
kaszokon, ahol ezt táblák jel-
zik. A hólánc kötelező hasz-
nálatát szintén táblák jelzik.

Horvátországban jeges 
útviszonyok vagy 5 cm-nél 
nagyobb hó esetén kötelező 
az autóban hóláncot tartani. 
Téli útviszonyok között lega-
lább a hajtott tengelyen köte-
lező a téli vagy négy évsza-
kos gumiabroncsok használa-
ta. A hólánc használata Lika és 
Gorki Kotar körzetében köte-
lező.

Szlovéniában november 15. 
és március 15. között kötelező 
a téli gumi használata, amely-
ből azonban elég kettő is. 5 
cm-nél nagyobb hó esetén 
kötelező a hólánc is, ezt már 
a határon is ellenőrizhetik.

a hólánc használatának szabályai
Bruttó 3 forinttal emeli a 95-ös benzin literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a Mol 

Nyrt., a gázolaj ára nem változik - értesült piaci forrásokból az MTI. Az emeléssel a 95-ös ben-
zin átlagára 371 forintra nő, a gázolaj átlagára 377 forint marad.

Drágul a benzin!

Üzemanyagár alakulása
az elmúlt 12 hónapban

Ü
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Egy tűzpiros Ferrari dudál egy 
döcögő szekér mögött. Egy 
adandó pillanatban megelőzi 
és odakiált:
– Hé, tata! Ne előttem döcögj! 
Az én autóm nem két lóerős, 
hanem kétszáz!
Az öregember nem szól egy 
szót sem, de pár óra múlva 
észreveszi a Ferrarit egy fára 
kenődve, s megszólal:
– Csak nem szétszaladtak a 
lovak?

Egy kispolski fékez egy Rolls 
Royce mellett a pirosnál. 
A vezetője átszól:
– Van rádió a kocsijában?
– Ez csak természetes! – válaszol 
a Rolls Royce vezetője.
És TV?
– Hát persze!
– És franciaágy?
A Rolls Royce tulajdonosa 
elszégyelli magát, és elhajt a 
legközelebbi szervízbe, ahol 
egy franciaágyat szereltet 
a kocsijába. Egy hét múlva 
megpillantja a Polskit egy 
parkolóban. Odamegy, bekopog 
az ablakon, és elkezdi:
– Van már franciaágy a 
kocsimban!
A kispolski vezetője rámordul:
– És ezért kellett megzavarnia 
zuhanyozás közben?
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Nemzetközi gépkocsivezetőt
felveszünk
C, E

kategóriával
Szombathely

A MÁV Zrt. munkatársakat keres szakirányú
középfokú végzettséggel

Veszprém, Veszprémvarsány, Celldömölk, Pápa,
Zalaszentiván városokba:

biztosítóberendezési műszerész

Veszprém, Celldömölk, Zalaszentiván városokba:
felsővezeték-szerelő (villanyszerelő)

Veszprémvarsányba:
külsőtéri szerkezetmázoló

Érettségivel Veszprémbe:
váltókezelőmunkakörbe

Jelentkezés módja:
Önéletrajz küldése a karrier@mav.hu e-mail címre.

Jelentkezési határidő:
2017. február 25.

Sabina Zrt. felvételre keres

MinőSégellenőr
munkatársat.

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

Sabina Zrt. felvételre keres

kárpitos
munkatársat.

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

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központja honlapján 
található napi statisztika alapján, 

2017. február 14-én az alábbi ada-
tok szerepelnek:
–  álláshelyek száma: 6464 db
–  önéletrajzot leadott álláskeresők 

száma: 48 fő
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INGATLAN

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

20.000+rezsiért kiadó bútorozott szoba
1 fő részére. 06-30/972-5045

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: 13,49M Ft. 06 70 772 2940

irányár: 28,95M Ft. 06 70 771 8954

irányár: 21,9MFt. 06707722940

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 szobás,
98m²-es, újépítésű, tégla családi
ház eladó.

Szombathelyen, 3 szobás, 92m²-es,
újépítésű téglalakás, eladó.

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

Szombathelyen, Oladon, nappali +
3 szobás, 90,16m²-es, újépítésű
lakás, zöldterülettel eladó.

Szombathelymelletti településen,3 szo-
bás, 110m²-es családi házeladó.

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

Szombathelyen, 3 szobás, tégla,
gázkonvektoros lakás eladó.

Szombathely melletti településen,
3 szobás, 90m²-es, tégla, gáz cirkós
családi ház eladó.

Szombathelyen, 2 szobás, tégla,
gázkonvektoros lakás eladó.

Szombathelyen, belváros közeli
lakóparkban újépítésű lakások

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

Info: 30/640-5115 •www.hunyadipark.hu

VEGYES

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

Könyveket, porcelánokat, etüsttárgya-
kat, festményeket, órákat, képeslapo-
kat, egyéb régiségeket, komplett hagya-
tékot vásárolok. 06-20/415-3873

Kéziszerszámokat, kulcsokat, fogókat,
kalapácsokat, satukat, menetfúrókat,
fejszéket, kertiszerszámokat, eszterga-
késeket vásárolok. 06-20/415-3873

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
március 11-én.

Metszés, permetezés, trotációs kapá-
lás, fűnyírás, sövényvágás, kertgondo-
zást vállalok. Szombathely 06-30/342-
9248

4,8 h anyaggödör, Szakony külterületén
eladó fás, bokros terület 6,9M Ft 06-30/
979-1858

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

Csökkenőférfierő? van megoldás,ki-
próbált.
0630/983-0392

Eladó! Konvektor GF35.11P, F8.50-es
Junkers vízmelegítő, 14 csöves solári-
um. 06-20/964-4519

Vörösrókabunda, irhabunda, darabosir-
ha, bőrkabát, cipők, dunsztos üvegek,
félpehely paplan eladó.06-94/326-635

Dekoratív masszőrhölgy kényeztető
masszázst vállal. 06-20/407-8956

JÁRMŰVEK

Használt autóját, tehergépkocsiját
készpénzért megveszem. Üzemképte-
len, papír nélkül is lehet. Ha kell házhoz
megyek. 06-20/910-9361, 20/280-
9747

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

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

SZOLGÁLTATÁS

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

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

Villanyszerelőt keres! Villanyszerelési
munkák kivitelezése, hibaelhárítás, boj-
lerek tisztítása, vízkőtelenítése. Tel.:06-
30/407-1342

Szobafestést, gipszkartonozást, külső
homlokzatszigetelést vállalok gyorsan,
szakszerűen. +36-70/608-9519

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

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

Veszélyes fák biztonságos ledarabolása
és kivágása. Őri Zsolt Vasszécseny 06-
30/347-4322

Lakásfejújítás, csempe, PVC, szőnyeg,
parketta festés, ajtó-ablak beépítés. 06-
30/455-7054

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

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

Matematikából sikereket szeretne? Je-
lentkezzen! Érettségire, egyetemi vizs-
gákra felkészítést személyre szabottan
nagy gyakorlattal. 06-30/471-3992

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

Német nyelvoktatást vállalok. 06-30/
365-8564

ÁLLÁS

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

Gépkezelőket keresünk büki élelmi-
szeripari gyárba, műszaki ismeretekkel.
Folyamatos 12 órás munkavégzés,
hosszú távú munkalehetőség, magas
alapbér, juttatások. Jelentkezés:
06301972348. Email:
szombathely@pannonwork.hu

Ács,tetőfedő,bádogos, vagy ebben
jártas munkatársakat keresünk. Elér-
hető havi nettó bér: 230.000.- 70/
3626776

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

Online elérhetőség:
karrier@schaeffler.com

Ha bármilyen kérdése
van, forduljon a HR
osztályhoz:
+36 94/588 100

LuK Savaria Kft.
Zanati út 31.
Szombathely
9700

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere
a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez? A leg-
jelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos
lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Munkatársaink együttműködése
vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjuk mozgásban a világot.
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk jelentkezését:

Team vezetőRef. kód: SZI
akinek feladata lesz:
• A rá bízott csoport személyi és szakmai irányítása
• Munkavállalók vezetése, motiválása és támogatása
• Személyi állomány tervezése és rendelkezésre állítása
• Területi mérőszámok elérése, prezentálása, kapcsolódó dokumentáció
vezetése
• Termékminőség és a technológiai fegyelem betartásának biztosítása
• A termelékenység, a költségek és a minőség optimalizálására vonatkozó
intézkedések bevezetése
• Együttműködés a területet érintő technológiai, termelékenységi és
költségoptimalizálási projektekben

elvárásaink:
• Személyzetirányításban, vezetésében szerzettmin. 1-2 éves tapasztalat
• Termelésben szerzett minimum 3 éves tapasztalat
• Középfokú végzettség (műszaki végzettség előny)
• Többműszakos munkarend vállalása
• Felhasználói szintű MS Office ismeret, SAP ismeret előny.

amit kínálunk:
• Versenyképes alapbér mellett éves bónusz,
• Rugalmas munkaidő,
• Albérlet támogatás,
• Ingyenes nyelvtanulási lehetőségek,
• Ingyenes sportolási és kulturális lehetőségek,
• Szakmai fejlődési lehetőségek, dinamikusan fejlődő munkakörnyezetben.

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!

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

A részletekről érdeklődjönüzletünkben. Az akció érvényes: 2017. február 28-ig.zletekről érdeklődjönüzletünkben Az akció érvényes: 2017 február 28-ig

Olvasószemüveg 8.990 Ft-tól

MÁR csak 2 hétig!

engedmény
a szemüveglencsékre.g

l l

MÁR csak 2 hétig!

20%
30% 40%50%
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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

9700 Szombathely, Bejczy u. 1-3.
+36 94/367-633, +36 70/5411-458, +36 30/3415-215
www.belvarosiip.hu




Eladó új lakások a Parkerdő Lakóparkban
I.e. nappali + 3 szoba 70 m2 + 6 m2 terasz. 24.490.000,- Ft

Fsz. nappali +2 szoba 60 m2 + 7 m2 terasz, 76 m2 saját kert. 21.900.000,- Ft

I.e. nappali +2 szoba 60 m2 +6 m2 terasz. 20.900.000,- Ft

II.e. nappali +2 szoba 60 m2 + 6 m2 terasz. 20.900.000,- Ft

Fsz. nappali + 1 szoba 51 m2 + 7 m2 terasz, 46 m2 saját kert. 19.500.000,- Ft

„CSOK” Állami támogatás igénybe vehető!

Eladó új ikerházak a Parkerdő Lakóparkban
Nappali + 3 szoba 91 m2 + 9 m2 terasz, 157 m2 saját kert. 29.900.000,- Ft Várható átadás 2018. év eleje.

U0030536

Pláza közelében év végi átadással, igényes új laká-
sok extrákkal eladók.

+36 70 454 1466 16,5M Ft-tól

H328179

Oladon Önre vár ez a 2 szoba-hallos, 55 m²-es, fia-
talos, erkélyes, felújított panellakás.

+36 70 454 0941 12,49M Ft

H315048

Eladó Szombathelyen, a Pázmány körúton, két szo-
ba + étkezős, 60 nm-es, második emeleti, erkélyes
téglalakás.

+36 70 454 1467 12,9M Ft

H328273

Rumban 124 m²-es, étkező + 4 szobás, kétszintes, gáz-
cirkós, alápincézett, felújítandó családi ház 1433 m2-es
telken garázzsal,melléképületekkel eladó.

+36 70 454 1451 14,5M Ft

U0030924

Aranypatak utca közelében nívós nappali+ 3 szo-
bás újépítésű ház őszi átadással.

+36 70 454 1461 32,7M Ft

H325379

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

+36 70 454 1460 29,9M Ft
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Új építésű

Új építésű

Az Ön otthonA. A mi küldetésünk. www.oc.hu

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

• a gyermekek tanulmányi, kulturális
és szabadidős tevékenységében

• a szociálisan rászoruló tanulók
életkörülményeinek javításában

• az iskolai programok - ünnepségek,
versenyek stb. –megvalósításában

•mozgássérült és autista gyermekeink
szállításának biztosításában

ANAPHÁZALAPÍTVÁNY
sajátosnevelési igényűdiákoktámogatója

azARANYHÍDNevelési -Oktatási
IntegrációsKözpontban

Kérjük, adójuk 1%-val Önök is segítsék a nehéz helyzetű gyermekeket!

Adószám: 18897748-1-18

Mi den forinttal mosolyt varázsolhatun
k!

Segítünk


