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Minden kisebbnek tűnik Mellette.
Škoda Rapid Family 550 literes csomagtérrel.
Már 3 799 000 Ft-tól

A feltüntetett ár a Rapid Family 1.2 tsi/90lemodell ajánlott fogyasztói ára. Az ajánlat 2017. január 27-től 2017. március 31-ig, de legfeljebb a 200
darabos importőri készlet erejéig érvényes. A kép illusztráció. Škoda Rapid Family kombinált átlagfogyasztása: 4,7 l/100km, CO2-kibocsátása: 107 g/km.

VÉGH aUTÓHÁZ 9700 Szombathely, Csaba utca 10.
Tel.: +36 30 758 3778, www.veghauto.hu

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.

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

forintforint
kció

kamat6 hónapos betéti k
%.30%, EBKM0,30%

vi 2,50%
%
ásokra
tamidőre
tén

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.

Fedezze fel az új Fiat Tipo
modelleket kivételesen tágas belső

térrel, fejlett technológiával és a legmodernebb
biztonsági felszereltséggel.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.

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

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBŐL.

Bátran bújj, bújj, csak bújj elő,
mindig te vagy a legelső!
Korán ébred a hagymaház,
téli álmáról magyaráz.
Friss földszagot hoz böjti szél,
az áldott fény szívedhez ér.
Jöjj hallgatni a föld neszét,
az élet mozdul szerteszét!
Arcodat füröszd meg fényben,
éji fagyban el ne égjen!

Erdőszéli kis harang vagy,
ébresztgeted az alvókat.
Csilingelő szavaidban
mennyi álom, mennyi hit van.

Virágodnak szűzi szirma
lelkünkbe a reményt írja.
Leveledben már itt dobog
az új tavasz, mit hallgatok.
Ma sorsodért nem aggódom:
véd a törvény, nagy oltalom.

Jöttödet várják a fák,
vedd fel fehér palást-ruhád,
mert az élet körmenete
megindul a végtelenbe!
S tavasz lesz itt, tavasz mégis,
ünneplőben jár a szél is!

Nagy János
HÓVIRÁG HÍVOGATÓ
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Az országban egyedüli lehetőségként a Szuperinfó laphálózat tudja bizto-
sítani azt, hogy akár csak egyetlen városban, de ha kell, az egész országban 
megjelenjen az adott hirdetés. A Szuperinfó laphálózat bármely szerkesz-
tőségében lehetősége van megrendelőinknek arra, hogy a szakszerű tájé-
koztatás után igényeinek megfelelő területen jelenjen meg a hirdetés.

A jól irányzott  hirdetés

Hétfő: 12-16 • Kedd: zárva 
Szerda: 12-16 

Csütörtök: 8-12 • Péntek: 8-12

Nyitvatartás:

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

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
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Nagy visszhangot kapott a NÉBIH vizsgála-
ta, amely szerint az élelmiszergyártók nem 
ugyanazt a minőséget küldik a magyar 
piacra, mint amit nyugatabbra.

A gyártók persze cáfolnak, 
állítják, ugyanaz a receptúra, 
sokszor ugyanabból a gyár-
ból érkezik a termék más-
más országokba, maximum a 
tárolás és a lejárati idő lehet a 
ludas az ízbeli és színbeli elté-
rés miatt. Az ember hajlik is ezt 
elhinni, hiszen hiába ugyanaz a 
recept egy ételnél, két háziasz-
szony főztje nem lesz egyfor-
ma, főleg, ha máshonnan szer-
zik be az alapanyagokat. De ha 
valaki vásárolt már egy tőlünk 
nyugatabbra lévő országban, 
akkor annak nem újdonság a 
vizsgálat eredménye. Elég csak 
Bécsig menni, és ott betérni 
egy olyan áruházba, ami nálunk 
is van. Az a legkevesebb, hogy 

a termékkínálat nagyon más, és 
kapni lehet olyan finomságo-
kat, ami nálunk nincs – bár az 
is nagyon dühítő. De ha vásá-
rolunk valamit és felbontjuk, 
akkor nehéz lesz elfojtani a cif-
ra, ízes magyar káromkodást.

Azt ugyanis nehéz a lejára-
ti idővel magyarázni, ha pél-
dául ugyanabban a joghurt-
ban nálunk csak némi gabona 
van, a bécsiben meg gyönyörű, 
többféle ízes pehely.

 (www.szuperinfo.hu)

Gyermekek a tévé előtt
Nagyon sok szülőnek jelent problémát, 
hogy nevelési elveivel ellentétben a gyer-
mek az óvodában, iskolában a társaitól 
a tévézéssel kapcsolatos ötleteket kapja.

A  statisztikák szerint 
hazánkban az 1 főre jutó átla-
gos napi tévénézési idő 6 óra 
és ez a csecsemőkre is vonat-
kozik!  Összegyűjtöttünk pár 
javaslatot, hogy milyen sza-
bályokkal („kecske is jól lakott 
és a káposzta is megmaradt”) 
nézzék az apróságok a televí-
ziót.

Műsorterv – minden eset-
ben beszéljük meg a gyerek-
kel, hogy mennyi időt tölthet 
tévézéssel naponta és műso-
rújság segítségével erre az 
időtartamra keressünk mesé-
ket, természetfilmeket. 

Nézzük együtt – több szak-
értő is azt javasolja, hogy a 10 

év alatti gyermekek esetén 
nem jó ha egyedül tévéznek. 
Minden esetben a kicsi gyere-
kek szülővel együtt nézzék a 
műsort így a szülő tudja kont-
rollálni a tartalmat. 

Büntetésben – soha nem 
büntessük a gyereket azzal, 

hogy nem tévézhet. A tiltással 
mint annyi minden ez is von-
zóbbá válik a gyermek részé-
re. Előfordulhat, hogy titokban 
tévézik és ezzel megszeg min-
den szabályt.

Példamutatás – legyünk 
mindig őszinték, legyünk min-
dig következetesek és ne néz-
zünk olyan műsort, amik egy-
általán nem is érdekelnek min-
ket. A gyerekek látják ha szá-
munkra érdektelen műsort is 
nézünk és meg is jegyzik. Ezért 
fontos a pozitív minta!

Ugyanaz vagy nem

Hidegkonyhai
készítmények

házhoz szállítással

LUDWIG
HIDEGKONYHA
Gencsapáti, Dózsa György u. 89

Telefon: 94/315-557
E-mail: info@ludwighidegkonyha.hu
www.ludwighidegkonyha.hu

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

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.
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Takarítóbajnokok
Egy hazai felmérés szerint a 

magyarok mindössze 16 %-a 
takarít szívesen, a kétharma-
duk kifejezetten utálja ezt a 
fajta házimunkát. Ha „lepasz-
szolhatnánk” pihenésre vagy 
családi programokra szánnák 
azt az időt, amit ezáltal nyer-
nek. 

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.

Újrahasznosítás
Gyűjtse össze a tojástálcá-

kat, majd állítsa őket a bejára-
ti ajtó mellé. Hazaérve helyez-
zék ezekre a nedves cipőket, 
így nem lesz folyton koszos 
a padló.

Szombathely Horváth Boldizsár körút 15. • Tel./fax: 94/465-002
Mobil: +36-70/315-0623 • E-mail: info@elektroalarmkft.hu

www.elektroalarmkft.hu

és minden, ami egy építkezéshez szükséges!

MŰKŐ KAPHATÓ!
Sírkövek mellé,
vagy kertjébe

díszítésnek kiváló!

Beton vízóra aknák
Hálóval erősített aknák zárható
fedlappal.Vízmű által elfogadott,
1 óra alatt összeállítható!

Szombathely, Farkas Károly u. 74.
Tel.:94/509-078

-kerítéslábak
-pincefalazók
-hídgyűrűk
-térkövek

-sík-és hullámpalák
-polikarbonát lemezek
-lambériák, hajópadlók
-cement, mészhidrát

Szombathely, Söptei u. körgyűrű (bejárat a laktanya bejáratánál)
Tel./fax: 94/312-498 • Mobil: +36/20/566-3600, +36/30/411-6502

Nyitva tartás: h.-p. 8-17, szo. 8-12 • www.vpv.hu

Minden, amit
kertjébe kitalál,
nálunkmegtalál!

Friss árukészlettel (nádszövet, kéreg,
virágföld, díszkövek, térburkoló kövek)

várjuk kedves
vásárlóinkat.

TUJA SHOP
Tujákbőséges választékban!!!

+36 203338881
www.tujashop.hu

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!

Sírkő mintakert megtekintésére
igény esetén ingyenesen elviszem.
Telefonos egyeztetésre házhoz megyek.

Salköveskút,Vasút u. 21.
Tel.: 06-70/6314-719

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

Exkluzív fa-
és műanyag
nyílászárók!

BLUEEVOLUTION 82
Eleget teszünk a jövő kihívásainak

Beltéri ajtók
-20% Meleg

perem
alapár

on!

A feleség mondja a férjnek:
–  Drágám, amikor még friss házasok voltunk, 

akkor a sült húsból mindig nekem adtad a 
nagyobb darabot, magadnak meg a kisebb 
részt tartottad meg. Most meg mindig 

magadnak szeled a nagyobbat, nekem pedig 
a kisebbet. Talán ez azt jelenti, hogy már 
nem szeretsz?

–  Ugyan, szívem! Ez csak azt jelenti, hogy most 
már sokkal jobban főzöl, mint annak idején!

Dicséret
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Az akció időtartama
jan.9-től márc. 24-ig tart.

Rönkhúzás, bolondesküvő, kulturális progra-
mok is színesítették a IV. Szarvaskendi Gaszt-
rofesztivál egész napos kínálatát, de termé-
szetesen a főszerep a disznóhúsból készített 
ételeké volt. A megye legnagyobb böllér-
versenyén 19 csapat mérte össze tudását. 

Szarvaskenden alig több 
mint 200-an laknak, ilyenkor 
viszont megsokszorozódik a 
lélekszám, ugyanis a rendez-
vénynek helyszínt adó Szabó 
Tanyán idén is jóval megha-
ladta az ezret a résztvevők és 
az érdeklődők száma. Nem 
csoda, hiszen a finom ételek 
kóstoltatása is fontos felada-
ta volt a csapatoknak. A kon-
dérokban rotyogott a toros 
káposzta, töltötték a hurkát, 
kolbászt, és sütötték a pecse-
nyét.

A böllérverseny célja, 
hogy felhívja a figyelmet a 
sertéshúsból készült, ada-
lékanyag-mentes ételekre, 
a magyar hagyományokra. 
Marton Ferenc, a Vas Megyei 
Közgyűlés alelnöke, egyben 

a rendezvény fő szervezője 
elmondta, az aprófalvas szer-
kezetű Vas megyében sok 
helyen már szinte elveszett a 
disznóvágás hagyománya. A 
szakminisztérium szándéka, 
hogy ez a tudomány is hun-
garikummá váljon, e törek-
vést erősítheti a szarvasken-
di böllérverseny. A hungari-
kumok népszerűsítését egy 
külön sátor is szolgálta, ahol 
a gyöngyösi csipkéket is lát-
hatták az érdeklődők, a ren-
dezvényre pedig igazi mohá-
csi busók is érkeztek. A gaszt-
rofesztiválon hagyományte-
remtő szándékkal a szerve-
zők arra is lehetőséget adtak, 
hogy a települések bemutat-
kozhassanak kulturális, turisz-
tikai és gasztronómiai szem-

pontból egyaránt. Idén ezt a 
szerepet Győrvár vállalta, ők 
30 fős csapattal érkeztek. 

Idén először a Kárpát-me-
dencéből is jöttek csapatok, a 
Felvidék, Muravidék, Kárpátal-
ja és Vajdahunyad is képvisel-
tette magát. Hargita megyé-
ből, a vasi testvérmegyéből 
érkezett Székelykeresztúr 
polgármestere arról beszélt, 
hogy nem csak a szívüket és 
a lelküket hozták el, hanem 
népművészetüket, hagyo-
mányos mesterségeiket és 
ételeiket is bemutatják Szar-
vaskenden.

Horváth Ferenc, a Muravi-
déki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösség Tanácsá-
nak elnöke pedig elmondta, 
hogy Vas megyével évtizedes 
jó kapcsolatot ápolnak, most 
örömmel fogadták el a gaszt-
rofesztivál szervezőinek meg-
hívását. Bemutatják a muravi-

déki szokásokat, nem melles-
leg pedig perecet, tökmagola-
jos kocsonyát is kóstolhattak 
náluk az ínyencek. 

Vasegerszeg sátránál a kerí-
tés helyett a település címe-
re volt ezúttal kolbászból. A 
falu böllére, Németh Attila és 
csapata mindenfajta hagyo-
mányos finomsággal igyeke-
zett a látogatók kedvére tenni. 
A hurka- és kolbásztöltéshez 

pedig egy legalább három 
emberöltőt megért, muzeális 
szerkezetet használtak. A csa-
patok egymáson is túl akartak 
tenni az ételek mennyiségé-
ben, minőségében, a hangu-
latban és a vendéglátásban 
egyaránt. 

Az evés-ivás, dínom-dánom 
mellett kulturális fellépők sora 
is szórakoztatta a fesztiválo-
zókat. A program reggel 6-kor 
csapatébresztővel és disznó-
búcsúztatóval kezdődött. 
Délben Szarvaskend polgár-
mestere, dr. Major Katalin, a 
Vas Megyei Közgyűlés elnö-
ke, Majthényi László, vala-
mint V. Németh Zsolt, kör-
nyezetügyért, agrárfejleszté-
sért és hungarikumokért fele-
lős államtitkár köszöntötte a 
résztvevőket. Majd a Nefelejcs 
Néptáncegyüttes műsorát lát-
hatták a Kármentő Népzenei 
Együttes kíséretében. A fellé-
pők sorában a Castrum Gemi-
ni Énekegyüttes, és a Kenye-
ri Rábamenti Citerazenekar 
következett. A télűző mulat-
ságon nem maradt el a rönk-
húzás és a bolondesküvő sem. 

A zsűri döntése alapján a 
böllérversenyt Oszkó csapa-
ta nyerte, második helyen a 
NAV-Police, harmadikként 
pedig Ostfyasszonyfa vég-
zett. Idén először ítélték oda 
az „Év böllére” címet a rábap-
atyi Desits Zoltánnak.

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

a rejtvény támogatója:

MUNKÁT KERESEL?
A prémium késztermékeket gyártó PNH Kft egy folyamatosan fejlődő, osztrák tulajdonú
és irányítású fémipari cég,mely Nyugat Európa piacvezető partnereit szolgálja ki széles
termékskálánmozgó kínálatával.

Hölgyek, Urak RÁTOK vár VASVÁR legnagyobb munkáltatója!

A PNH a TE választásod:
modern munkahelyi környezet és géppark, versenyképes jövedelem, lelkes csapat, hosszútávon biztos
munkahely, karrier lehetőség képzések kíséretében

RÁD VAN SZÜKSÉGÜNK, ha
elkötelezett vagy a minőségi munka iránt, szereted a kihívásokat, a változatos munkát, nyitott vagy az egyéni
fejlődésre és jó csapatjátékos vagy.

Aktuális, nyitott pozícióinkat megtalálod azok részletes leírásával a: www.pnh.hu / Karrier oldalon.

Kérdésed van? Hívd bátran HR kolléganőnket: 06 94/ 593-973
Önéletrajzodat, jelentkezési adatlapodat küld a hr@pnh.hu címre!

Professional Network Hungary, 9800 Vasvár Petőfi S. u. 81

your competent partner in the world of steel

Hozzávalók:
•  22 dkg szitált 

finomliszt
•  3 db tojás
•  2 evőkanál vaníliás 

cukor
•  1 evőkanál rum (vagy 

1 ek vanília aroma)
•  1,5 dl langyos tej
•  1 csipet só
a szóráshoz:
•  3 dkg porcukor
•  A sütéshez:
•  5 dl napraforgó olaj

A tojások sárgáját a 
vaníliás cukorral kever-
jük ki, majd dolgozzuk 
bele a rumot / vanília 
aromát, majd felváltva 
keverjük hozzá egy kézi 
habverővel a langyos 

tejet, és a szitált lisztet. 
Csomómentes legyen a 
tészta masszánk. Végül 
óvatosan dolgozzuk 
bele a kemény tojásha-
bot is.

Egy lábasban az ola-
jat forrósítsuk fel annyi-
ra, hogyha beledobunk 
egy csipet kenyérbelet, 
azonnal feljöjjön a tete-
jére. Ez közepes lángon 
kb. 15 perc.

A tészta masszát kana-
lazzuk bele, vagy egy 
habzsákba, de még egy-
szerűbb, ha egy alapo-
san kimosott ketchupos 
flakonnal dolgozunk, 
elkezdjük bele nyomni 
a forró olajba. Amilyen 
nagyságban szeretnénk. 
Érdekes alakzatokat pro-

dukál sütés közben.
Mind két olda-
lát aranybar-

nára sütjük, 
papírtörlőn 
lecsepegtet-
jük, majd por-

cukorral hint-
ve szervírozzuk.

Gyors öntött fánk
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Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi 
Központja honlapján található napi statisz-
tika alapján, 2017. február 21-én az alábbi 
adatok szerepelnek:

–  álláshelyek száma: 6631 db
–  önéletrajzot leadott 

álláskeresők száma: 46 fő

Minden héten 

állásbörze 
a Vas megyei 

Szuperinfóban!

Ha állást keres, 
ha állást kínál 

lapunkban 
mindent 
megtalál!

A szentgotthárdi
GOTTHARD THERME

HOTEL & CONFERENCE****
a következő pozíciókra keres munkatársakat:

SzAkáCS
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

CukRáSz
Elvárás: szakirányú végzettség, előny: tapasztalat

RECEpCióS
Elvárás: német és angol nyelvtudás,

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

Vulcano energiamegújuló energetikai rendszerekkel foglalkozó cég

értékesítési vezetőt keres.
Feladatok:
• értékesítési hálózat kiépítése és fenntartása
• ügyfelekkel kapcsolattartás
•megkeresésekben részvétel
Feltételek:
• értékesítési tapasztalat
• kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
•műszaki végzettség vagyműszaki értékesítő végzettség
előny:
• megújuló energetikai rendszerekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat

Önéletrajzokat az allas@vulcanoenergia.hu email
címre várjuk pozíciómegjelölésével.

megújuló energetikai rendszerek

Vulcano energia megújuló
energetikai rendszerekkel

foglalkozó cég

napelemüzletág
vezetőt keres.

Feltételek:
• villamos ipari végzettség
• értékesítési tapasztalat
• jogosítvány

Önéletrajzokat az
allas@vulcanoenergia.hu
email címre várjuk pozíció

megjelölésével.

V l i új ló

Jelentkezzen online:
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 együttműkö-
dése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjuk mozgásban a világot.

Az LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 2017. március 6-tól

forgácsoló képzést indít,
melyre várjuk a jelentkezéseket

 Helyszín: LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Szombathely
A tanfolyam teljes időtartamára bérfizetés
A 4 hetes képzés vizsgával zárul
 Sikeres teljesítését követően foglalkoztatás a forgácsolás
területén

A képzés teljesítését követően elvárások:
• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
Feladatok:
• Gépkezelés, átszerelés
• Szerszámkorrekció
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• Fejlődési, előrelépési lehetőség
• Térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Jánosháza, Körmend
Kérjük, pályázatában jelölje meg, hogy a fenti képzésre jelentkezik!
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!

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..
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A korszerű technológia alkalmazá-
sa, az innováció és új piacok megtalá-
lása - ez a három kulcstényezője van a 
hazai mikro-, kis- és közepes vállalkozá-
sok (kkv-k) fejlődésének és hatékonysá-
guk növelésének. A hazai foglalkoz-
tatottaknak mintegy 70 százaléka 
helyezkedik el a kkv-szektorban. 
Idén a munkáltatói terhek csök-
kentek, ez lehetővé teszi, hogy 
a magasan képzett munkavál-
lalóik bérét megemeljék, illet-
ve több munkatársat vehes-
senek fel. További növeke-
dést ígér, hogy a kkv-k szá-
mára a legtöbb pályázat már 
megnyílt, ezekből a legfon-
tosabb a kapacitásbővítési 
pályázat, amelyre óriási az 
érdeklődés és a lehetősé-
geket valószínűleg bővíteni 
kell majd. A logisztikai terü-
leten márciusban indulnak a 
pályázatok, amelyek logisz-
tikai fejlesztésekre fognak 
forrást biztosítani.

Egyre erősödik 
a kkv-szektor: 
több állás, jobb fizetés várható

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
» mérnökségi technikus
(elvárás: gépész/villamos technikusi végzettség)

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

06-20/921-072506 20/921 0725

Nemzetközi gépkocsivezetőt
felveszünk
C, E

kategóriával
Szombathely

Szakápolót,
szociális gondozót
ésápolót, takarítót
teljes- és részmunkaidőben,

mosodai dolgozót
felveszünk.

Érdeklődni:
06/30/773-6824

Elvárások:
• mechatronikai műszerész, elektroműszerész vagy
villanyszerelő végzettség gyengeáramú ismeretekkel

• precizitás, igényes munkavégzés
• több műszakos munkarend vállalása
• fejlődésre való nyitottság

Előny:
• elektromos, pneumatikus hajtások ismerete, jártasság
ezek javításában (frekvenciaváltók – Siemens, Omron,
Danfoss –, szervo hajtások)

• PLC-vel (Siemens, Omron, Telemechanique) vezérelt
berendezések hibamegállapításában, javításában
való jártasság

• pneumatikus, hidraulikus rendszerek ismerete

Fő feladat:
• élelmiszeripari berendezések (főző, adagoló,
csomagoló) szakszerű karbantartása, beállítása,
javítása

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
A feladatok elsajátításához korrekt
betanulási időt biztosítunk.

A közismert és népszerű Medve, Karaván, Pannónia,
Tihany sajtokat gyártó és forgalmazó

PANNONTEJ ZRT.
RÉPCELAKI TELEPHELYÉRE
8 órás, többműszakos munkarendbe munkatársat
keres az alábbi munkakörbe:

Ha úgy érzi, megfelel az elvárásoknak, várjuk jelentkezését
részletes szakmai önéletrajzzal, fényképpel az alábbi címre várjuk:

Pannontej Zrt. 9653 Répcelak, Vörösmarty u. 1.
vagy allas@pannontej.com

KARBANTARTÓ
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Gépkezelő
Feladatok:
• A rábízott automatizált gépsor
kezelése, üzemeltetése.
• A gyártáshoz kapcsolódó
adminisztrációs tevékenységek
ellátása.

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

előny:
• számítógépes ismeret
• gyalogkíséretű elektromos
targonca jogosítvány

TarGoncavezeTő
Feladatok:
• Beérkező áru szakszerű
lepakolása a gépjárműről.
• A készáru gépi mozgatása
a raktárban.
• Kimenő áru kamionra rakása.

elvárások:
• Targoncavezetői OKJ-s
bizonyítvány, és targoncás
jogosítvány (3312, 3313, 3324)
• Felelősségteljes, önálló
munkavégzés
• Megbízhatóság, rugalmasság
• Pontos, precíz munkavégzés

Te lehetőséged!

A mi álláskínálatunk

a

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

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.

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat,
autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív,
telephelye Jánosházán (Vas megyében) található mintegy
800 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársakat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
Feltétel: minimum általános iskolai végzettség, 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.
Tel.: +36 95 450 794
Fax: +36 95 551 900

Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Várjuk
élelmiszeripari végzettségű

szakmai tapasztalattal

villanyszerelők
vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai, elektronikai jártassággal

raktárosok
targoncás jogosítvánnyal

informatikusok
német nyelvtudással, informatikai végzettséggel rendelkezők jelentkezését!

Amit kínálunk:
• azonnalimunkakezdés
• 3műszakosmunkarend
• cafeteria
• hosszú távúbiztosmunkalehetőség
• előrelépési lehetőség
• ingyenes cégesbuszjárat
• tömegközlekedéssel valóbejárás esetén100%-os támogatás

Jelentkezés önéletrajzmegküldésével
azm.szegedine@wewalka.hu e-mail címre, vagy postai úton

SzegedinéD.Mónika részére. Címünk 9500 Celldömölk, Pápai u.
27. Érdeklődni a 06-95/525-367-es telefonszámon lehet.

sikeres frisstészta gyártó családi vállalkozásunk celldömölki
székhelyén az átépítésimunkálatokbefejeződtek. szeptembertől
ismét elindult a gyártás, ahova állandóalkalmazottainkmellé

új munkatársakat keresünk

A szombathelyiMcDonald’s étterem

teljes- és részmunkaidős
munkavállalókat keres.
éjszakai és hétvégi munkavégzésre,

akár másodállásban is.
Jelentkezni a felvetel@clear97.hu e-mail címen,

vagy a 30/558-0009 telefonszámon.

Az egyéni vállalkozóknak 
és az áfa fizetésére kötelezett 
magánszemélyeknek febru-
árban kell benyújtaniuk 2016-
ról szóló személyijövedelem-
adó-bevallásukat. A február 27-i 
bevallási és befizetési határidő 
az evás egyéni vállalkozókra és 
a katás adózókra is vonatkozik.

Fontos határidő 
közeledik Az őstermelők 2017. márci-

us 20-ig érvényesíthetik iga-
zolványukat, hogy ősterme-
lői jogviszonyuk folyamatos 

legyen és az őstermelőként 
történő értékesítési tevé-
kenységüket idén is jogsze-
rűen folytathassák.

Március 20-ig lehet érvényesíttetni
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Szombathely, Vásártér u. 3.
Telefon: 20/214-1109; 94/508-908
www.opelszombathely.hu

KÉSZLETKISÖPRÉS AZ OPEL
SZOMBATHELYNÉL!
Akciósmodellek, akár 3.797.000 Ft, kedvezménnyel, 2+2 év garanciával!

A kedvezmény csak a felsorolt autókra érvényes, az akció a készlet erejéig tart.
További feltételekről érdeklődjenekmárkakereskedésünkben.

CorsaSelection5a
1,2B / 70LE
CorsaEnjoy5a
1,4B / 90LE
MerivaSelection
1,4B /90LE
Astra JSedan
1,6B / 115LE
Astra JST
2016.12.27. forg.hely.
1,6D / 136LE
AstraKSelection5a
1,4B / 100LE
MokkaSelection
1,6B / 115LE
MokkaDrive
2016.12.27. forg.hely.
1,4TB / 140LE
InsigniaStCosmo
2,0D / 170LEAut
MokkaCosmoDemo
1,4TB / 140LE
InsigniaStDriveDemo
2,0D / 170LE

Fehér

Metálfény

Metálfény

Fehér

Phantom
szürke

Metálfény

Ezüst

Likőrbarna

Sötétzöld

Barna

Világoszöld

3500000Ft

4323000Ft

4361000Ft

4861000Ft

7087000Ft

4977000Ft

5217000Ft

6407000Ft

11987000Ft

7362000Ft

11069000Ft

701000Ft

724000Ft

762000Ft

962000Ft

1497000Ft

627000Ft

827000Ft

1108000Ft

3797000Ft

1513000Ft

3370000Ft

2799000Ft

3599000Ft

3599000Ft

3899000Ft

5590000Ft

4350000Ft

4390000Ft

5299000Ft

8 190000Ft

5849000Ft

7699000Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDIÁRSZÍN

Jegyinformáció:
14 éves korig díjtalana belépés, 14 éves kor felett 2.000 Ft
A be lépőjegy kóstolási lehetőséget is tartalmaza kemencés helyszíneken.
További információ a www.lukacshaza.hu oldalon

A település legnagyobb eseménye, és a térség egyik 
meghatározó gasztronómiai nagy rendezvénye a 
IV. Pincés kemencés böllérverseny.

A szervezés már novemberben 
megkezdődik és folyamatosan tör-
ténnek az egyeztetések egészen már-
cius 4-ig. Az önkormányzattal közö-
sen dolgozik a rendezvény sikeréért 
a Borbarát Hölgyek Lukácsházi Egye-
sülete, amely civil egyesület valósítot-
ta meg a Csömötei szőlőhegyen a pin-
cés kemencés projektet. Ennek kere-
tében a szőlőhegyi pincével és sző-
lővel rendelkező gazdákkal össze-
fogva az önkormányzat támogatá-
sával 18 helyen épültek kemencék. 
Ennek eredményeképpen 2014 óta 
zajlanak a pincés kemencés rendez-
vények Lukácsházán. Fontos cél volt, 
hogy felelevenítsék és megmutassák a 
szőlőhegy értékeit, a rendezvény kere-
tében lehetőség nyílt a bor, a gasztro-
nómia és a vendéglátás összekötésére. 
A borbarát hölgyek más boros rendez-
vények házigazdái (Borverseny, Falu-

napi borparádé, Aszalt gyümölcsök 
napja, Luca napi Új bor ünnepe). A ren-
dezvény a civil összefogásról is szól, 
mert az önkormányzat hívó szavára 
a Lukácsházi Boszorkányok Egyesüle-
te, a Polgárőr Egyesület, a Nyugdíjas 
klub, a SCHOTT Lukácsháza SE tagjai 
és a pincés kemencés gazdák is mun-
kájukkal, hozzáállásukkal hozzájárul-
nak a nap sikeres megrendezésében. 
Az önkormányzati képviselő testületé-
nek valamennyi tagja is aktívan kive-
szi a részét a feladatokból. A Biotájház 
tulajdonosa, Bolfán Csaba is nélkülöz-
hetetlen és tevékeny részese a rendez-
vénynek. Egy kistelepülés civil össze-
fogással immár 4 éve bizonyítja, hogy 
a közös munkával sok minden megva-
lósítható. A Pincés kemencés böllér-
verseny mindemellett erősíti az Írott-
kő Natúrpark szellemiségét és erősí-
ti a térség és Vas megye identitását.

Böllérverseny 
lukácsházi módra 
Avagy civil összefogással a térség sikeréért
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2017 márciusában ismét mindenkit elvarázsol Nagy 
Jonathan bámulatos illúzióshowjával. Magyarországon 
egyedülálló, 18 illúziót bemutató előadás. Lélegzetelállí-
tó, veszélyes szabadulások, ősi bűvészmutatványok. Olva-
sóinknak 3 héten keresztül lehetősége lesz arra, hogy belé-
pőt nyerjenek!

Amennyiben az alábbi kérdésekre adott  helyes válasz 
betűjelét beküldik szerkesztőségünkben páros belépőt 
nyerhetnek a műsorra!

mikor lesz a Nagy Jonathan ide nagy showja 
szombahelyen?
a) február 18.   b) március 18.   c) március 8

melyik magyar tehetségkutatóban szerepelt 
Nagy Jonathan 2015-ben?
a) Hungary’s Got Talentben b) X faktor   c) Megasztár

Hol született Nagy Jonathan?
a) Oberwart   b) Budapest   c) Szombathely

Hogy hívják a bűvész állati segédjét?
a) Merlin   b) Lóri   c) Roli

Beküldési határidő: 2017. február 28.
Beküldési cím: Szombathely Széll K. 40. 

K v Í Z

A Vas megyei Szuperinfó és Nagy 
Jonathan illuzionista közös kvízjátéka

INGATLAN

Csónakázó-tótól pár lépésre, csendes,
családi házas övezetben kínálok eladás-
ra egy felújítandó családi házat. 30/
799-7026

A csodálatos őrségi tájon kínálok ela-
dásra egy eredeti, felújítandó paraszthá-
zat Viszákon, 612 négyzetméteres te-
lekkel. 30/513-4451

KISZ lakótelepen eladó egy 55m2-es
magasföldszinti, erkélyes 1+2félszobás
egyedi mérős távhős lakás! 30/584-
4151

Oladon délnyugati fekvésű, napfé-
nyes,1 szobás, földszinti lakást kínálok
terasszal és kizárólagos kertkapcsolat-
tal! 30/633-5085

Sárváron, átépíthető – bővíthető 2 és
félszobás, családi ház,részben alápin-
cézve, 22 m2 különálló melléképülettel
eladó. 30/633-5082

Szombathely Belvárosában eladó, 60
nm-es földszinti lakás, belső udvarból
megközelíthető csendes, nyugodt ház-
ban, kis kerthasználattal. 30/633-5082

Szombathely belvárosának peremén
eladó egy 69 nm-es, 3 szobás, 2. eme-
leti tégla lakás extrákkal. 30/513-4451

Belvárosban 57 m2-es földszinti, felújí-
tandó, kétszobás, konvektoros lakás el-
adó! 30/271-8029

Kámonban eladó 103 nm-es, 4 szobás,
két szintes, jó állapotú, tetőtéri lakás
udvari autóbeállóval. 30/633-5086

Kámonban eladó egy 110 nm-es, 3
szobás, jó állapotú családi ház, 662 nm-
es telekkel! 30/733-6089

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

Szombathelyen kertes családi ház,ga-
rázzsal, eladó. 06-70-389-3745

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

VEGYES

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

Borsó eladó. Zöld, illetve sárga borsó
kombájn-tisztán galambok számára ela-
dó. Ugyanitt zab szintén eladó. Érd.: 20/
267-4750

Gázpalackot (ipari) keresek megvé-
telre ( oxigén, szénsav, stb).Tel:20/
4744749

Lángossütő pavilon frekventált he-
lyen eladó, céggel vagy anélkül. Eset-
lek hosszútávra kiadó! 06-30/224-
4493

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

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

Szombathelyen msszőrködni tudó kol-
léganőmet keresem. Lakhatás megold-
ható. 06-20/430-9107

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

Lovat veszek, öreget, selejtet is. 06-30/
729-9170, 06-70/362-6325, 06-20/
493-4607

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

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.

JÁRMŰVEK

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

Transzgenerációs
epigenetikus coaching-
kineziológia tanfolyam

indul Sopronban!
www.infinitycoaching.hu

TÁRSKERESÉS

30 éves fiatalember vagyok. Megismer-
kednék Szombathely vagy környéki
lánnyal komoly kapcsolat céljából: +36-
30/735-8021.

29 éves férfi ismerkedne 25-35 éves
korig hölgyel. SMS: 06-30/437-8129

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

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

Lakások, házak teljeskörű felújítását, új
építést, tetőcserét vállalunk. 06-30/833-
7123

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Vulcano energiamegújuló
energetikai rendszerekkel

foglalkozó szombathelyi cég
keres tapasztalt

villany, klíma
és vízfűtés
szerelőt.
Önéletrajzokat az

allas@vulcanoenergia.hu
email címre várjuk pozíció

megjelölésével.

V l i új ló

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

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

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

OKJ-s dajkaképzés. www.kaszaszak-
kepzes.hu, 06-30-269-1061

Német nyelvoktatást vállalok. 06-30/
365-8564

Beszédcentrikus angol oktatást válla-
lok kedvező áron. Tel.: 06-30/651-4116

ÁLLÁS

AZONNALI kezdéssel villanyszerelőket
keresünk soproni munkavégzésre. Net-
tó:1300.-Ft.-os órabér, szállás, bejárás,
napi előleg, bejelentés biztosított. Pálya-
kezdők is hívhatnak. Érd:06/20-316-
8343, 06/70-335-2727.

Diákmunka! rugalmas beosztással áru-
feltöltőket, kasszás diákokat felveszünk!
Engedélyszám: 49765-1/2008-5100595
infozeg@diakmania.hu;
siofok@diakmania.hu

Gyakorlattal rendelkező, önállóan dol-
gozni tudó Cukrászt keresünk Celldö-
mölki cukrászdába. Jelentkezni: 06-30/
355-4442

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

Betanított és szakmunkásokat nettó
150-200 ezer Ft közötti bérrel felve-
szünk! Tel.: +36-20/284-0698., +36-
30/282-6263, engedélyszám: 49765-1/
2008-5100595

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

Személy- és vagyonőrt szombathelyi
portaszolgálatra felvesz munkáltatónk,
részmunkaidős havi 120-130 órában.
06-70/380-7726. vas.gyor@gmail.com

Kőműves alvállalkozókat keresünk
egész éves munkáinkhoz. 06-30/833-
7123

APrÓ 
AKciÓ

adja fel apróhirdetését 
2 alkalomra és díjmentesen 

még egy alkalommal 
megjelentetjük azt.
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www.partikerteszet.hu
NYITVATARTÁS:

H-P: 8-17, Szo: 8-16
Elérhetőség: 06-94-714-092

KÁMONT-OLADDAL ÖSSZEKÖTŐ ÚT MELLETT

Szombathely

CÉGEKNEK
MEGRENDELÉST
FELVESZÜNK!

Nőnapi virágvásár

MészárosDóra+36704541461

Ajánlatok
a jövő

otthonaiból!
Legfontosabb érvek mellettünk:
• Több éves szakmai tapasztalat új ingatlanok építésében
• Stabil befektetői háttér, pénzügyi helyzet, felelősségteljes
tulajdonosi háttér

• Tényeken alapuló, hiteles tájékoztatás,
• Érték- és időtálló otthonok építése, rugalmas, személyre szabott
kiszolgálás elérhető árakon

• Nincs peres ügy, nincs feljelentés, de vannak kitűnő referenciák

és akkor az ajánlataim…
•Most épülő nappali + 4 szobás belváros közeli modern ház
nyár végi átadással kicsi kerttel 29,2 M Ft

• Csónakázó tó közelében évvégi átadással nappali+ 2 szobás
ikerház saját kerttel, autóbeállóval 20,5 M Ft

• Kámonbanmodern, nappali+ 2szobás ikerház saját kerttel,
autóbeállóval évvégi átadással 20,9 M Ft

• Szőllősi sétányon bruttó 102 nm-es erkélyes, II. emeleti lakás
nyári átadással, autóbeállóval, saját tárolóval 25,9 M Ft

• Kertvárosban évvégi átadással praktikus nappali+ 3 szobás ,
90nm-es családi ház 28,5 M Ft 27,9 M Ft

• Kámonban osztott telek elején családi házas övezetben
90nm-es családi ház saját kerttel, autóbeállóval 30,9 M Ft

• Utolsó lehetőség!
Kettő már elkelt! Oladon
nappali+ 3 szobás igényes
ház 500nm-es telekkel,
kettő autóbeállóval évvégi
átadással 32,7 M Ft

VEKA2005Kft. Szombathely, Szent Imrehercegútja 40.
Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu
Nyitva:H.-P.: 9–17óra, szo: 9-12óra •Bővebben:www.vekakft.hu
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Tavaszi akció:0,5ös melegperemes üvegezéssel alapáron

cérnahegesztéses Technológiai
innováció a veka 2005 kft. kínálatában!

3 évgarancia beépítésre

ÁrnyékolÁs
technika:
• Redőny
• ZsaluZia
• napellenZő
• RaffstoRe
• Reluxa

• Szállításihatáridőakár14munkanap!
•Komplettkivitelezéssel
•RALbeépítés
•Köművesmunkával
•Kiválóminőségben

aBlakDokiszolgálaT!
Márkafüggetlennyílászáró szerviz, redőnyjavítás.
Hibabejelentés:+36-20/933-8721

Egy HElyEN miNdEN!
Bel- és kültéri ajtók, kőművesmunkák. Ha a minőséget választja, nálunk nem fog csalódni!
aBlak-ajTó:műaNyag-fa-alumíNium

veka softtftline
82MDveka

Alpha
line

Vadonatúj Hyundai i30.
Milyen is az autó, amit kifejezetten nekünk terveztek? Mindenekelőtt: időtálló a formaterve.
De fontos, hogy a progresszív életstílus igényeinek is tökéletesen megfeleljen.
A XXI. századi kapcsolódási funkciók, a hatékony turbómotorok, és az alapfelszereltség részeként kínált
biztonsági egységek csak néhány példa mindabból, amik a vadonatúj i30-ban előrelépést jelentenek.
Mert ezt az autót valóban nekünk találták ki…

Lépj tovább, ismerdmeg az i30-at a hyundai.hu oldalon!

A kép illusztráció. Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,4-5,6 l/100 km; kombinált CO
2
-kibocsátás: 89-130 g/km.

Az új személygépkocsi fajlagos üzemanyagfogyasztási és CO
2
-kibocsátási adatai megtalálhatóak az üzemanyag-gazdaságossági

ismertetőben, amely ingyenesen hozzáférhető minden eladási helyen, a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségen és a www.hyundai.hu
oldalon. Az 5 év garancia részletes feltételeiről, kérjük, tájékozódjon a www.hyundai.hu oldalon.

Lépj tovább!
Autó, nekünk.

Az Ön márkakereskedője:

Szombathely, Zanati u. 48. • Tel.: 94/512-776, 94/512-770
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A mAgAzinbAn vAló megjelenésről,  
A szAbAd hirdetési felületekről  
hirdetési tAnácsAdó kollegáink,  

ügyfélszolgálAti irodáink tájékoztAtják!

Esküvő 2017.  
 melléklettel!
Fókuszban a család!

Sztárinterjú 
  Náray Erikával

Indul a kertI szezon -  

vIrágosítsunk!

Interjúk, cIkkek, 
hasznos ötletek 

a család mInden tagjának  

3-99 éves korIg

Gyereksarok

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg Siófok

Székesfehérvár

Érd

Nagykanizsa

Márciusban isMét Megjelenik 
a család Magazinja

Programajánló 
6 megyéből

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

MUNKAERŐHIÁNYA VAN?
Hirdessen célzottan a Szuperinfó 
országos laphálózatában!
94-511-254 
vas@szuperinfo.plt.hu

ÁLLÁSHIRDETÉSÉT
•  a Szuperinfó laphálózat minden 

lapjában!
•  az ország bármely pontjára!
•  helyben intézzük!

Tudta Ön, hogy itt helyben 
a Szuperinfó szombathelyi 
irodáján keresztül, az ország 
54 másik Szuperinfó lapjába is 
feladhatja hirdetését?


