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2%
jutalékért.

SZOMBATHELY 
Király u. 15.

Szombathelyen 
a KISZ Lakótelepen 

eladó lakásokat 
keresek készpénzes 

vevőink részére.

Béry Attila
értékbecslő

Tel.: 06-30/937-0429

ÁLLÁSBÖRZE
12-13-14. oldal

Részletek az üzletekben. 2017. március 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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

Nyitvatartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30, 

Szombat: 8.30-12.30

Fényre sötétedő 
szemüveglencsék vásárlásakor

Ajándék szemüvegkeret 
vagy 30% kedvezmény!

• szobanövények
• kerti hagymások
• virágtálak, virágkosarak

Nőnapi 
virágvásár!

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603
Sopron, Győri út 52.
Telefon: +36 70 773 3727

Kertészeti kis- és nagykereskedés

www.orokzold.hu
facebook.com/orokzold

Szombathely, Páfrány u. 2/b
Telefon: +36 70 636 3603
Sopron, Győri út 52.
Telefon: +36 70 773 3727

Kertészeti kis- és nagykereskedés

www.orokzold.hu
facebook.com/orokzold

Horváth Szabina   
+36 70 454 1451

Tavaszi 
árolvadás!

• Toronyban exkluzív kivitelű, 
kétszintes, 140 m2-es újszerű 
ház klímával, riasztóval, garázs-
zsal: 32,9 M Ft 31,5 M Ft

• Bozzaiban jó állapotú, nappali 
+ 3 szobás parasztház központi 
fűtéssel: 8,5 M Ft  7,9 M Ft

• Derkovitson kétszobás panella-
kás szigetelt tömbben: 
 11,8 M Ft 11,5 M Ft

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.

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.

KERESSE TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEINKET! 

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBŐL.

Szombathely, Varasd u. 10. 
Homa Centrum  Tel.: +36-94/505-274

Nyitva: H-Szo: 9-18

Az akció a készlet erejéig érvényes
és más akcióval nem vonható össze!

www.drpadlo.hu

Nagy János
HÁROM NŐ
Anyám, feleségem, leányom,
szép együtt a három nemzedék,
mint egy végtelen hosszú álom,
s a férfiszívnek biztos menedék.

Veletek nyílnak ajtók, s remények,
másként szól csókotok ajkamon,
s mert egyszerre háromért félek,
szavaim virágba bújtatom.

Ti integettek, féltőn álltok
életem fontos állomásain,
kísérő karokkal vigyáztok
boldogtalan s boldog angyalaim.

Őrzi az apa, a férj, s a gyermek
homlokom mögé írt nevetek.
S az örökszép, otthoni csendben
sikerül mindhármat átölelnem.

Szív szerelme, könnye, mosolya
vagytok, mint megújuló fa ága,
lelkemben nem hull el már soha
emlékeitek tündérvirága!

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

KÉSZLETKISÖPRÉS AZ OPEL 
SZOMBATHELYNÉL! 
Akciós modellek, 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 érdeklődjenek márkakereskedésünkben.

Corsa Selection 5a 
1,2 B / 70 LE
Corsa Enjoy 5a 
1,4 B / 90 LE
Meriva Selection 
1,4B /90LE
Astra J Sedan 
1,6 B / 115 LE
Astra J ST 
2016.12.27. forg.hely. 
1,6 D / 136 LE
Astra K Selection 5a 
1,4 B / 100 LE
Mokka Selection 
1,6 B / 115 LE
Mokka Drive 
2016.12.27. forg.hely. 
1,4 T B / 140 LE
Insignia St Cosmo 
2,0 D / 170 LE Aut
Mokka Cosmo Demo 
1,4 TB / 140 LE
Insignia St Drive Demo 
2,0 D / 170 LE

Fehér

Metálfény

Metálfény

Fehér

Phantom 
szürke

Metálfény

Ezüst

Likőr barna

Sötétzöld

Barna

Világoszöld

3 500 000 Ft

4 323 000 Ft

4 361 000 Ft

4 861 000 Ft

7 087 000 Ft

4 977 000 Ft

5 217 000 Ft

6 407 000 Ft

11 987 000 Ft

7 362 000 Ft

11 069 000 Ft

701 000 Ft

724 000 Ft

762 000 Ft

962 000 Ft

1 497 000 Ft

627 000 Ft

827 000 Ft

1 108 000 Ft

3 797 000 Ft

1 513 000 Ft

3 370 000 Ft

2 799 000 Ft

3 599 000 Ft

3 599 000 Ft

3 899 000 Ft

5 590 000 Ft

4 350 000 Ft

4 390 000 Ft

5 299 000 Ft

8 190 000 Ft

5 849 000 Ft

7 699 000 Ft

MODELL LISTAÁR KEDVEZMÉNY EGYEDI ÁRSZÍN
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Rubint Réka és Schobert Norbi 13 éves lánya, a bájos Schobert Lara nemcsak jó tanuló, sportos  - többek 
között lovagol -, de az énekhangja is figyelemre méltó. A fitneszlady tegnap a Facebook-oldalán osztott 
meg egy videót, amin lánya énekel - már 140 ezren látták, rengeteg lájkot is kapott.Paparazzi

Schobert Norbi saját műsort 
kapott, amely március ele-
jén indul, és esténként, fő 
műsoridőben lesz látható. 
A műsor nem más lesz, mint 
a köztévén egykor nagy si-
kerrel futott Tévétorna újra 

élesztése. A Tévé- torna – 
Idősebbek is elkezdhetik 
címmel 1975-ben indult, az 
ötperces tornagyakorlato-
kat kezdetben Müller Kati és 
Bérczi István tornászok mu-
tatták be. Később Schmitt 

Pál felesége, az olimpiai 
ezüstérmes tornász, Makray 
Katalin és három lánya, Ale-
xa, Petra és Gréta is csatla-
kozott a pároshoz. A műsor 
15 éven át, 1989-ig futott a 
Magyar Televízióban.

Milliárdos ékszerek 
az Oscar-gálán
Az Oscar-gálán nemcsak 
a ruhák keltenek nagy fel-
tűnést, egyes ékszerek is 
olyan különlegesek, hogy 
érdemes róluk külön is 
beszélni. A ruhákhoz ha-
sonlóan ezeket az ékszer-
költeményeket is kölcsön-
zésre kapják a hírességek 
a különböző cégektől. És 
mennyit érnek? Jennifer 
Aniston 3 milliárd forintnyi 
Lorraine Schwartz ékszert 
viselt. Janelle Monae éne-
kesnő meglehetősen extrém 
és nagyszabású Elie Saab 

ruhában gálázott, s közel 
500 millió forintot érő ék-
szereket viselt az Osca-
ron. A Forevermark által 

biztosított ékszerek 18 ka-
rátos aranyból készültek, és 
5 karátos gyémántok díszí-
tették őket. (forrás: life.hu)

Schobert Norbi saját műsort kapott

A magyar Oscart is 
elnyerte Szamosi Zsófia, 
a Mindenki főszereplője
Vasárnap este a Vígszínház-
ban 23 kategóriában máso-
dik alkalommal adták át a 
Magyar Filmdíjakat a Ma-
gyar Filmhét keretében. 
A legjobb filmnek járó díja-
kat öt kategóriában - játék-
film, tévéfilm, dokumentum- 
és kisjátékfilm, valamint 
animációs film – kategóriá-
ban osztották ki. A legjobb 
színészi teljesítményt, for-
gatókönyvet, rendezést a já-
tékfilmek mellett a tévéfil-
mek között is külön díjazta 

a Magyar Filmakadémia 
tagsága. A legtöbb elisme-
rést - kilenc díjat – A martfűi 
rém című thriller kapta, de a 
Tiszta szívvel című alkotás 
is begyűjtött öt elismerést. 
A Mindenki az Oscar után 
itthon is elnyerte a legjobb 
kisfilmnek járó elismerést. 
Deák Kristóf alkotásának 
felnőtt főszereplője, Szamo-
si Zsófia A martfűi rémben 
nyújtott alakításáért a leg-
jobb női főszereplő díját vi-
hette haza.

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!

Az akció 2017. 03. 01– 31. között, illetve a készlet erejéig érvényes!

LAmináLt pArketták:
ajándék szegélyléccel 

és polifoammal!
Fa szalagparketták ajándék lerakással!
Lambéria 1590 Ft-tól!
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 Szeretnék egy ki-
csit magunkról mesélni 
Nektek. Rólunk Nőkről… 
Mert oly mások vagyunk, 
mint ti, Férfiak. 
Fontos dolgokban különbö-
zünk tőletek… Ami nem baj, 
mert így egészítjük ki egy-
mást. Így találhatjuk meg 
a másikban azt, ami lehet, 
hogy belőlünk hiányzik. Mi 
máshogy szeretünk, mint ti. 
Nem jobban, nem rosszab-
bul…, máshogy. 

Mondjátok, 
sokat beszélünk…
S ez valóban így van. Ti 
előbb jól megrágjátok a dol-
gaitokat, s csak utána tud-
tok beszélni róla. Mi viszont 
aközben tudjuk csak megél-
ni az érzéseinket, megoldást 
találni önmagunkban, ha be-
szélhetünk róla. Ezért, ami-
kor mesélünk Nektek, azzal 
tudtok a legjobban szeretni, 
ha végig hallgattok bennün-
ket. Nem azért, hogy meg-
oldást adjatok a problémá-
inkra! (ha megoldás kell, 
majd szólunk). A legcsodá-
sabb számunkra az, ha egy-
szerűen csak figyeltek ránk, 
megértitek és elfogadjátok 
az érzéseinket… A lekicsiny-
lés, rájuk legyintés, a félbe-
szakítás vagy az elemzés le-
blokkol minket azonnal, s 
visszahúzódunk a csigahá-
zunkba…. De ha csak csend-
ben meghallgattok, az óriási 
öröm és megkönnyebbülés 
nekünk… Még az sem baj, ha 
nem szóltok rá egy szót sem, 
csak át- öleltek, s azt mond-
játok; ne félj Kicsim, min-
den rendbe jön, itt vagyok, 
ha szükséged van rám…

Édes „apróságok”
Számunkra fontos, hogy 
gyakran halljuk, szerettek 
bennünket. Higgyétek el 
– higgyétek el! – ezt soha 
nem fogjuk megunni, ettől 
nem kell tartanotok. A hoz-
zánk érkező „szeretlek” oly 
nagyon sokat jelent, mint 
számotokra a „köszönöm”. 

Olyan, mint egy gyönyörű 
szivárvány a mindennapja-
ink egén… Egy váratlan apró 
meglepetés százszor többet 
ad a szívünknek, mint egy 
kiszámítható, nagy értékű 
ajándék. Nem a Valentin nap 
a fontos… ugyanmár… Egy 
érintés a vállunkon, vagy egy 
félálomban érzett finom pu-
szi az arcunkon… az igen! 
Ha éreztetitek velünk - ki-
mondjátok! - hogy „az aki 
szép, az reggel is szép…” Ha 
találunk egy papírdarabot, 
amit számunkra rejtette-
tek el a táskánkba, pénztár-
cánkba, vagy hagytatok ott 
az asztalon…s szerető üze-
netet írtatok rá… Igen, ez 
csodálatossá tudja tenni az 
egész napunkat!! De tényleg!

Mi a baj?? „Semmi” 
Ha szomorúak, keserűek 
vagy dühösek vagyunk, ne 
hagyjatok magunkra! Nem 
akarunk ilyenkor egyedül 
lenni! Az ilyen lelkivilá-
gunkban vágyunk legjob-
ban a szeretetre! Szeressetek 
minket azzal, hogy megkér-
dezitek, s meghallgatjátok, 
mi van bennünk! Persze van, 
hogy az első faggatásra sze-
retjük azonnal azt válaszol-
ni, hogy semmi bajunk, ho-
lott mi magunk is tudjuk, 

hogy semmi nincs rendben. 
Tüntetően hallgatunk és ez-
zel a demonstrációval szeret-
nénk elérni azt, hogy maga-
toktól jöjjetek rá végre, mi 
zajlik le érzékeny lelkünk-
ben. Igen, ez butaság, tud-
juk… Idegesek lesztek tő-
le… De kell, hogy tudjátok, 
s ilyenkor jusson eszetekbe: 
mi nők oly nehezen kérünk… 

A könnyek… 
Ne csak a mosolyunkat sze-
resd! Szeresd a könnyein-
ket is! Azok is mi vagyunk… 
Nem drámázásból, nem ma-
nipulációból, és főleg nem 
gyengeségből sírunk. Ha-
nem mert így vagyunk ösz-
szerakva… Máshogy, mint 
ti… Számunkra sokkal fonto-
sabbak az érzelmek. A tiétek 
is… Csodálatos érzés, ha el-
mesélitek nekünk, mit érez-
tek, mire vágytok, mi bánt 
benneteket. S nem az az Iga-
zi Férfi, aki a nap 24 órájában 
kemény és vasakaratú, s aki 
soha nem sír, hanem az, aki 
meri engedni, hogy láthas-
suk a gyengeségeit, kudar-
cait is, nem fél megmutatni 
a másik oldalát is. 

Test és lélek 
Tudjátok, mi elsősorban a lel-
künkkel szerelmeskedünk 

és szeretkezünk… Onnan 
indul ki minden… Érez-
tesd, hogy nem csak a tes-
tünk kell Neked… Adj időt, 
míg a lelkünkkel is eljutunk 
„odáig”! S ha már megtör-
tént, még ne forduljatok a 
falnak… Húzzatok maga-
tokhoz, még öleljetek át egy 
kicsit… s hallgassuk együtt, 
ahogy szívünk lenyugszik, 
vagy beszélgessünk még pár 
percet legalább… ne hagyja-
tok azonnal egyedül… Szá-
munkra ez a szeretet igazi, 
mindent felülíró jele.

A mindennapok 
Nem az a legfontosabb, 
hogy állandóan együtt le-
gyünk… Az ad boldogsá-
got, ha örömmel érsz haza 
hozzánk, s végig simítod 
arcunkat… Csodás hallani 
tőletek azt, hogy „hiányoz-
tál”. Napközben sokat gon-
dolunk Rátok… Eszünkbe 
jut kedves arcotok… a tu-
dat, hogy biztonságban va-
gyunk, mert ilyen Társunk 
van… Örömmel gondolko-
dunk azon, vajon milyen 

finomságot főzzünk majd, 
amiről tudjuk, hogy szere-
titek. Nem is hinnétek, mi-
lyen szeretethullámok kí-
sérnek bennünket végig, 
miközben távol vagytok tő-
lünk… Nekünk nőknek az 
érzelem a nyelvünk…A bi-
zalom, a megértés, a bizton-
ság, a meghittség a legfon-
tosabb. Minden más - szex, 
anyagi háttér - csak ezután 
következik. 

Te 
Annyi mindent szeretnék 
még elmondani Neked… 
Szeretném megtanulni, 
hogy Téged hogyan kell 
JÓL szeretni. Megtudni, 
mi az, amire vágysz, amitől 
félsz, mi az, ami hiányzik? 
S szeretném, ha elmondhat-
nám Neked, engem hogyan 
tudnál JÓL szeretni… Kér-
lek, kérdezd meg! Kérlek, 
mondd el! Látod?… Itt ülök a 
gép előtt, írom ezt a cikket, 
s közben arra gondolok, az 
ölelésünk teszi fel a koronát 
majd erre a napunkra is…

 - anna -

„…én a királynőd és te a királyom…”
Fókusz

Mészáros Dóra +36 70 454 1461

Kámonban újépítésű nappali+ 3 szobás ikerház 23,7 M Ft 22,5 M Ft

Kertvárosban újépítésű nappali+3 vagy 4 szobás ház saját kerttel, 
autóbeállóval 28,5 M Ft 27,9 M Ft

Utolsó! Oladon igényes újépítésű nappali+ 3 szobás ház, 
2 autóbeállóval 32,7 M Ft

Belváros szélén már épülő nappali+ 4 szobás 
lakás kis kerttel, autóbeállóval 29,3 M Ft

Nyugati városrészen nyári átadással nappali+ 3 szobás 
ikerház garázzsal 29,9 M Ft

Újépítésű lakások a belvárosban, Oladon, 
Minervában, Parkerdő lakóparkban!

Tavaszi zsongás!

Akció!
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Pontosan az 
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveg lencsék

-30%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

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

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

MÁNDLI Optika

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

A kutyák és macskák kíván-
csiak, szívesen megesznek 
szokatlan anyagokat, plá-
ne, ha jóízűek. Jó néhány 
közönséges anyag van a 
háztartásban, ami veszé-
lyes lehet rájuk. Finom, 
édes ízű például a fagyálló, 
azonban veszélyes méreg, 
súlyos veseelégtelenséget 
okoz, soha ne hagyjuk ked-
venceink közelében. Télapó 
és karácsony idején gon-
dot okozhat a csokoládé. 
Kistestű kutyánál nagyobb 
mennyiségű étcsokoládé 
idegrendszeri tüneteket, 
izgatottságot, görcsöket 
válthat ki. A gyógyszerek 
közül kiemelném a parace-
tamolt, egy negyed szem 
Rubophen, vagy Panadol 
súlyos tüneteket okozhat 
macskákban, gyakran a jó 
szándékkal adott lázcsilla-
pító lesz a macska végzete. 
Idén többször is előfordult, 
hogy emberi fájdalomcsil-
lapítót Voltarent, Catafla-
mot adtak a kutyának. Ne 
tegyék, súlyos gyomorfe-

kélyt, életveszélyes állapo-
tot vált ki kutyákban. Gyak-
ran rovarirtó szerek okoz-
nak mérgezést, tipikus a 
kutyának szánt cseppentős 
bolha és kullancsirtó macs-
kára helyezése, aminek 
fatális kimenetele lehet. 
Talán a leggyakoribb a pat-
kányméreg mérgezés, igen 
gyakran az állatok számára 
elérhető helyen hagyják, 
jóízű, szívesen megeszik a 
kutyák és macskák is, vér-
zékenységet, belső vérzése-
ket okoz. Sok tragédia szár-
mazik a csigairtó fogyasztá-
sából is, a gondatlanul elhe-
lyezett méreg, jellegzetes 
görcsökkel, az állat elhullá-
sával járhat. Sok olyan szo-
banövény van, ami mér-
gező, ezeket inkább ne 
tartsunk együtt kutyával, 
macskával. Tapasztalatunk 
szerint gondot okozhat-
nak a következő növények: 
mikulásvirág, diffenbachia, 
leander, fikusz, anyósnyelv, 
begónia, filodendron, cik-
lámen.

Gyakoribb háztartási 
mérgezések

Védőoltások,  
veszettség elleni oltások

Közhelynek tűnik, de a gya-
kori kézmosás még a mai na-
pig is a legegyszerűbb eszköz 
a betegségek megelőzésére, 
a fertőzések továbbterjedé-
sének megakadályozására, 
hiszen kezünk egy négyzet-
centiméterén akár tízmillió 
baci is nyüzsöghet. Bár a kéz-
mosás fertőzésmegelőző ha-
tása már több mint 150 éve 
ismert, az az- óta eltelt hosz-
szú idő is csak azt bizonyít-
ja, hogy sosem lehet eleget 
hangsúlyozni: a kézmosás a 
kórokozókkal Kézhigiéne a 
mindennapokban szembeni 
védekezés első és legfonto-
sabb fegyvere.

A szemcseppek mindig figyelni kell arra, hogy a csepegtető végével ne 
érintsük meg sem az alsó szemhéjat, sem pedig a szemzugot, mert kórokozó 
kerülhet rá. Ez pedig a következő cseppentés alkalmával fertőzést okozhat.Életmód

Az állatokon végzett kísér-
letek  sikeresnek bizonyul-
tak, így az orvosok úgy vé-
lik, hogy a végső stádiumú 
rákos betegeket is meg lehet 
gyógyítani abban az eset-
ben ha mély altatásba helye-
zik őket. A kutatók remélik, 
hogy egy évtized múlva a 
rák ezzel a módszerrel gyó-
gyítható lesz, hiszen a kí-
sérletben azok a patkányok 
akiket hibernáltak a maga-
sabb dózisú sugárkezeléssel 
sem károsodtak.

Remény 
az áttétes 
betegeknek

Kézhigiéne a mindennapokban

I M P R E S S Z U M

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 és Heffler György 

ügyvezető igazgató

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

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta Tel: 94/ 511-254

Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: DMH Magyarország Kft 
Vas Megyei Szuperinfó  
Megjelenik minden héten 

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.
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Snidlinget minden étkezéskor
Sokan nem tudják, de a snidling az egyike azon fűszernövényeknek, amely 
nagyon gazdag C-vitaminban. Mivel a C-vitamin nagyon fontos a zsírégetéshez a 
fogyókúrák egyik kedvence. Éven át termeszthető, hiszen télen akár egy tejfölös 
pohárban is nevelhető.Életmód

Szakácsot, 
kertészt, 

karbantartót, 
takarítót 
felveszünk.
Érdeklődni: 

06/30/773-6824

Úszásoktatás felnőtteknek 
20-99 éves korig

Úszásoktatás felnőtteknek

Szeretnénk azon felnőttek figyelmét felhívni úszá-
soktatásunkra, akik még nem tudnak úszni, de ga-
rancia-vállalásunkkal még megtanulhatnak! Az úszás 
tudása nemcsak csodálatos ajándéka az életnek, ha-
nem élettanilag és egészségügyileg is fontos! Nem 
terheli az ízületeket, hanem megelőzi vagy gyógyítja 
a gerinc-, csípő- vagy térdízületi problémákat. Erősíti 
az izomzatot, az ízületi szalagokat. Növeli a szív- és 
tüdőkapacitást, szellemileg és fizikailag aktivizálja 
a szervezetet. Az általunk oktatott mellúszás és há-
túszás könnyen elsajátítható még idősebb korban is.
Az oktatási díjból a nyugdíjasok 25% kedvezményt 
kapnak!
Várjuk beiratkozásra és az első foglalkozásra megje-
lenésüket az alábbi helyen és időpontban!

Indul tavasszal: A város legnagyobb tanmedencéjé-
ben, az Oladi Szakképző Iskolában, 2017.03.21-én 
(kedden) 18:30-tól.
Beiratkozás az első foglalkozás 
előtt 18:30-tól, 8 alkalomra!
Érdeklődni 
a +36/20/36-20-312-es 
telefonszámon lehet!

MEGNYÍLT!

OLADI
HÚSBOLT!

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

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

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

Bőséges választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. • Tel.: +36-94/342-317

TAVASZI AKCIÓTAVASZI AKCIÓ

-50%
SZEMÜVEGKERETEK

Olvasószemüveg� 8.990�Ft-tól
További ajánlatunkról érdeklődjön üzletünkben vagy a www.sargazebraoptika.hu oldalunkon.

Az ajánlat komplett szemüveg rendelése esetén 03.01-04.30-ig érvényes.

akár

 Minden kezdő háziasszony elbizonytalanodhat az 
első időkben, hogy milyen húst milyen étel elkészí-
téséhez használhat. Az alábbiakban nekik szeret-
nénk segítséget nyújtani. Összeállításunkból meg-
ismerhetik a sertés részeit és azt is, hogy milyen 
étel elkészítésére alkalmas. Azonban ne felejtsék 
el, hogy nem csak az első időkben, de később is 
egy megbízható hentes az aki minden kérdésünkre 
válaszol és elkalauzol bennünk a húsok világában.

Fej Felhasználható: füs-
tölve, kocsonyának, főzve

Harja Felhasználható: 
szeletben frissen sütve, füs-
tölve, roston sütve

Hosszú karaj 
(más néven: borda, 
kotlett)Felhasz-
nálható: egész-
ben sütve, szelet-
ben frissen sütve, 
rántva, füstölve, ap-
rópecsenyének - ha 
az állat öreg: csakis elősüt-
ve és párolva

Rövid karaj (más néven: 
borda, karmonádli, kotlett) 
Felhasználható: egészben 
sütve, szeletben frissen süt-
ve, rántva, füstölve, aprópe-
csenyének - ha az állat öreg: 
csakis elősütve és párolva

Szűzpecsenye Felhasz-
nálható: egészben sütve, 
szeletben frissen sütve, ránt-
va, aprópecsenyének - ha az 
állat öreg: csakis elősütve 
és párolva

Comb (részei: fel-
sál, dió, frikandó, rózsa) 

Felhasználható: egészben 
sütve, szeletben frissen süt-
ve, rántva, tokányba, apró-
pecsenyének - ha az állat 

öreg: csakis elősütve 
és párolva

Dagadó(m á s 
néven: hasaalja) 

Felhasználható: 
pörköltbe, tokányba, 

vagdaltnak, töltve és 
sütve, főzve (feltétnek), 
roston sütve

Oldalas Felhasználható: 
sütve, füstölve, pörköltbe, 
tokányba, vagdaltnak

Lapocka Felhasználható: 
füstölve, pörköltbe, tokány-
ba, vagdaltnak

Tokaszalonna Felhasz-
nálható: főzve, abálva

Csülök Felhasználha-
tó: sütve, főzve, füstölve, 
pörköltbe

Köröm Felhasználható: 
kocsonyának, főzve, pör-
költbe, tokányba, vagdaltba

Farok Felhasználható: 
főzve, pörköltbe, tokányba, 
vagdaltba, kocsonyának

Hús kisokos

Organic Vital Biobolt 
Szombathely, Savaria tér 1/G. 
(keresse kék-fehér tetőnket) A 
Claudia cukrászdától 50 méterre, a 

Borostyánkő irányába. • Tel.: 94/788-748
www.bioboltszombathely.hu

keresse kék-fehér tetőnket

házhozszállítás Vas megyében 
10.000 ft felett ingyenes!

250 ml,  
természetes  

12 
gyógynövénnyel  

csak 4800 Ft!

Hillvital 
gyógyfüves  

mesterbalzsam 

a legnagyobb  
választékban

a legjobb árakon!

vitaminok

Flavin 7 
200ml,  
9400 Ft  

helyett  

4800 Ft
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9700 Szombathely, Jávor u. 18. 
94/511-976 • 30/2511-420  • Nyitva: H–P: 7:30–16:30 • info@melir.hu • www.melir.hu 

Új HangsÚlyt 
Helyezünk a tetőre

gazdaságos 
és biztonságos

Ré
sz

le
te

k 
a 

ke
re

sk
ed

és
b

en
.

• Díjmentes raktározás • Ütemezett kiszállítás • Mennyiségszámítás • Szaktanácsadás

UV-álló

Időjárás- és 
fagyálló 

Most bevezető áron!

Környezet- 
barát

BETONCSERÉPHEidElBERg
göTEBORg

VERONa KaPSTadT

IdőTálló 
forma

HUllámformájú 

profIl

egyedülálló 

forma
folyamaTos 

alsó él

Ha polisztirol hőszigetelésről 
beszélünk, rendszerint 
felmerül az a kérdés is, hogy 
hiába a megtakarítás télen 
a fűtésen, nyáron pedig a 
klímán, ha nem lélegzik a fal, 
a penészedés, réme fenyeget. 
Sokszor pont ezt halljuk ok-
okozati összefüggésként: 
polisztirol hőszigetelés 
alkalmazása után nem 
lélegzik a fal, penészes lesz. 
Ez így valóban logikus, talán 
ezért is terjedt el ez a tévhit. 
A kérdésre a fizika ad választ: 
tény, hogy a pára diffúziós 
úton átjuthat a külső 
házfalon, ennek mértéke 

azonban korántsem olyan 
jelentős, mint ahogyan azt 
egy átlagember gondolja. 
Megdöbbentő adat, de normál 
esetben a nedvességnek 
mindössze 0,5-3 százaléka 
diffundál át a falon, így a 
hőszigetelés után erre fogni 
a penészedést nem jogos. 
Nyilvánvaló, hogy a maradék 
97 % párának gyorsabb utat 
kell keresnie a távozásra, 
erre pedig elsősorban a 
szellőztetés a válasz, akár 
direkt, akár indirekt módon 
(például rosszul záró ajtón 
ablakon keresztül). A pára 
elsősorban lélegzetvételből, 

háztartási tevékenységből 
(mosás,főzés) képződik, egy 
65 nm alapterületű lakásban 
egy négyfős család esetében 
ez közel 300 grammot jelent 
óránként. Mivel sem a falnak, 
sem a hőszigetelésnek nem 
a páraáteresztő képesség 
a fő feladata, így könnyen 
belátható, hogy a szellőztetés 
a legalapvetőbb megoldás. 
A korszerűsítés sokszor 
nemcsak a hőszigetelést 
jelenti, hanem nyílászáró 
cserét, fűtéskorszerűsítést 
is, hisz csak komplex fel- 
újítástól várható jelentősebb 
energia megtakarítás. 

Tényleg lélegzik a fal?

Tiszta hűtő, rendes fagyasztó
Sokkal átláthatóbb lesz a hűtőnk, ha kisebb műanyagdobozokba rendezzük 
az ételeket, italokat. Amikor nagyobb hűtőtakarítást végzünk, érdemes a 
polcokat a mosószeres tisztítás után ecetes-vizes ronggyal áttörölni. A savas 
hatás miatt nemcsak tiszta lesz a hűtő, de a baktériumokat is elpusztítottuk.

Otthon, 
építés, 
lakberendezés
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TUJA SHOP
Tuják bőséges választékban!!!

+36 20 333 8881
www.tujashop.hu

Érvényes: 2017. március 31-ig.

Kedves Olvasóink, Ügyfélszolgálati 
irodánk március 13-15-ig 

zárva tart!
megértésüket köszönjük!

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

Lassan itt az ideje a klímák előkészítésének
A nyári hőségben hűtésre, vagy a nagy téli hidegben fűtésre használt beren-
dezések működésük során sokszor igen nagy igénybevételnek vannak kitéve, 
ezért fontos azok rendszeres karbantartása. A csak hűtésre használt klímák 
esetében évente legalább egyszeri, hűtésre es fűtésre használt berendezések 
esetében pedig évente legalább kétszeri karbantartás ajánlott.

Otthon, 
építés, 
lakberendezés

Vas megyei sZUPeRiNFÓ 

2017. március 1., 9. hét

Részletek az üzletekben. 2017. március 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30, Szombat: 8.30-12.30

Fényre sötétedő szemüveglencsék vásárlásakor

Ajándék szemüvegkeret vagy 30% kedvezmény!

Elérhetőség: 06-94-714-092 • www.partikerteszet.hu
NYITVATARTÁS: H-Szo: 8-18

Nőnapi virágvásár

Szombathely KÁmoNt-olaDDal ÖSSzeKÖtŐ Út mellett

CÉGEKNEK  
MEGRENDELÉST 
FELVESZÜNK!

ELKÖLTÖZTÜNK!ÚJ CÍMÜNK:SZOMBATHELY,ZANATI ÚT 13/A.www.pzsmotor.hu

94/344-354, 0670/944-0-944, 0630/9366-523

Kóstolja meg Ön is a hamisítatlan falusi ízeket! Finom ételekkel, fergeteges hangulattal várja 

az érdeklődőket Lukácsháza március 4-én, a IV. Pincés kemencés böllérversenyre. 15 csa-

pat, azaz 15 település a Csömötei szőlőhegy 15 pincés-kemencés helyszínén készíti el a ha-

gyományos disznótoros ételeket. A böllérverseny célja a falusi disznóvágás gasztronómiai 

értékeinek és a megye településeinek bemutatása. Zsűri értékeli az elkészített ételeket, a 

csapat egységes megjelenését, a vendéglátás milyenségét, és még a környezettudatos hul-

ladékkezelést is. Az egész napos gasztrotúrát a Big Mouse Band és Kis Grófo műsora, vala-

mint böllérbál is színesíti. A rendezvény 14 éves kor alatt ingyenes.
www.lukacshazibollerverseny.hu

LUKÁCSHÁZI BÖLLÉRVERSENY

VEKA 2005 Kft. Szombathely, Szent Imre herceg útja 40.

Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu

Nyitva: H.-P.: 9–17 óra, szo: 9-12 óra • Bővebben: www.vekakft.hu

R
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t zsanéR

Tavaszi akció: 0,5-ös melegperemes üvegezéssel alapáron

cérnahegesztéses Technológiai innováció a veka 2005 kft. kínálatában!3 év garancia beépítésre

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

•  Szállítási határidő akár 14 munkanap!• Komplett kivitelezéssel• RAL beépítés
• Köműves munkával• Kiváló minőségben

aBlakDoki szolgálaT!Márkafüggetlen nyílászáró 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 softline
82MD

veka 

Alphaline

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.

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.

KERESSE TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEINKET! 

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBŐL.

Mészáros Dóra 
+36 70 454 1461

Nívós, elegáns fiatal építésű nappali+ 6 szobás 133nm‑es családi ház garázzsal, 600nm‑es kerttel a nyugati városrészen!

Horváth Nikolett 
06 70 454 1459

ÁrcsökkeNés!Kisunyom csendes utcájában 2 szobás, 100 nm-es családi ház 1900-as telken eladó! 14,5 M Ft13,75 M Ft

KEDVELT TARTALMAK 
ÚJ FORMÁBAN!!!!
Megújult  a Vas megyei Szuperinfó!!!Keresse minden szerdán a postaládájában!

Építőipari segédmunkásokat keresünk német nyelvtudással, teljes munkaidőre Ausztriába, azonnali kezdéssel.
Érdeklődni: 0043 676/470 6307

Kedves Olvasóink,
lapunk legközelebbi 
száma március 22-én 

jelenik meg!

Vas megyei sZUPeRiNFÓ 

2017. március 1., 9. hét

Részletek az üzletekben. 2017. március 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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

Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30, Szombat: 8.30-12.30

Fényre sötétedő szemüveglencsék vásárlásakor

Ajándék szemüvegkeret vagy 30% kedvezmény!

Elérhetőség: 06-94-714-092 • www.partikerteszet.hu
NYITVATARTÁS: H-Szo: 8-18

Nőnapi virágvásár

Szombathely KÁmoNt-olaDDal ÖSSzeKÖtŐ Út mellett

CÉGEKNEK  
MEGRENDELÉST 
FELVESZÜNK!

ELKÖLTÖZTÜNK!ÚJ CÍMÜNK:SZOMBATHELY,ZANATI ÚT 13/A.www.pzsmotor.hu

94/344-354, 0670/944-0-944, 0630/9366-523

Kóstolja meg Ön is a hamisítatlan falusi ízeket! Finom ételekkel, fergeteges hangulattal várja 

az érdeklődőket Lukácsháza március 4-én, a IV. Pincés kemencés böllérversenyre. 15 csa-

pat, azaz 15 település a Csömötei szőlőhegy 15 pincés-kemencés helyszínén készíti el a ha-

gyományos disznótoros ételeket. A böllérverseny célja a falusi disznóvágás gasztronómiai 

értékeinek és a megye településeinek bemutatása. Zsűri értékeli az elkészített ételeket, a 

csapat egységes megjelenését, a vendéglátás milyenségét, és még a környezettudatos hul-

ladékkezelést is. Az egész napos gasztrotúrát a Big Mouse Band és Kis Grófo műsora, vala-

mint böllérbál is színesíti. A rendezvény 14 éves kor alatt ingyenes.
www.lukacshazibollerverseny.hu

LUKÁCSHÁZI BÖLLÉRVERSENY

VEKA 2005 Kft. Szombathely, Szent Imre herceg útja 40.

Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu

Nyitva: H.-P.: 9–17 óra, szo: 9-12 óra • Bővebben: www.vekakft.hu
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Tavaszi akció: 0,5-ös melegperemes üvegezéssel alapáron

cérnahegesztéses Technológiai innováció a veka 2005 kft. kínálatában!3 év garancia beépítésre

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

•  Szállítási határidő akár 14 munkanap!• Komplett kivitelezéssel• RAL beépítés
• Köműves munkával• Kiváló minőségben

aBlakDoki szolgálaT!Márkafüggetlen nyílászáró 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 softline
82MD

veka 

Alphaline

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.

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.

KERESSE TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEINKET! 

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBŐL.

Mészáros Dóra 
+36 70 454 1461

Nívós, elegáns fiatal építésű nappali+ 6 szobás 133nm‑es családi ház garázzsal, 600nm‑es kerttel a nyugati városrészen!

Horváth Nikolett 
06 70 454 1459

ÁrcsökkeNés!Kisunyom csendes utcájában 2 szobás, 100 nm-es családi ház 1900-as telken eladó! 14,5 M Ft13,75 M Ft

KEDVELT TARTALMAK 
ÚJ FORMÁBAN!!!!
Megújult  a Vas megyei Szuperinfó!!!Keresse minden szerdán a postaládájában!

Építőipari segédmunkásokat keresünk német nyelvtudással, teljes munkaidőre Ausztriába, azonnali kezdéssel.
Érdeklődni: 0043 676/470 6307

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

Kerti fajátékok óriási választékban.
Sörpadokból friss 

árukészlettel várjuk vásárlóinkat.

Minden, amit kertjébe 
kitalál, nálunk megtalál!

Szombathelyen, belváros közeli 
lakóparkban újépítésű lakások 

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

Info: 30/640-5115 • www.hunyadipark.hu

Dr. Varga Zsolt +36 20 943 8622



      2017. március 8.  Vas megyei Szuperinfó

Egy nő bemegy a kisállatkereskedésbe:
– Tudnak nekem adni 1000 darab csótányt?
Az eladó megrökönyödik:
– Sajnos csótányokkal nem foglalkozunk. De egyébként is mit akar csinálni ennyi 
csótánnyal?
– Tudja, felmondták az albérletemet és a tulajdonos azt mondta, hogy hozzam 
eredeti állapotára a lakást.

8 

Vasalni? Vasaló nélkül?
Nem lehetetlen. 3 összetevő és egy szórófejes flakon, ennyi kell csak hozzá. Egy teáskanál hajbalzsamot 
egy evőkanál ecettel és két bögre vízzel összekeverünk, majd ez így készült eleggyel bepermetezzük a 
ruhát. Egy gyors rázás és máris gyűrődésmentes a ruha.

Otthon, építés, 
lakberendezés

• 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!
Fenyő bútorok, matracok, Fürdőszoba bútorok nagy választékban

Dino gyerek bútorcsalád 
(elemenként rendelhető)

Botond 
körbetámlás 

ágykeret 

Akciós vitrines 160 
69.900.-Ft   66.500.-Ft

Bali tolóajtós gardrób 240 
129.500.-Ft   123.100.-Ft

Andorra szekrénysor 410 
177.500.-Ft   168.700.-Ft

Luca gardrób 240 
67.200.-Ft

Stella tolóajtós komód 
34.000.-Ft

Uni Encián 120-as vállfás 
74.700.-Ft

Golden szekrénysor 280 
116.400.-Ft   110.600.-Ft

Jana 3-1-1   120.600.-Ft
Ines kanapé   97.100.-Ft

110-es íróasztal 
21.200.-Ft Light 50 álló 

22.800.-

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

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

Berta étkező Linda asztallal 6 sz  
110.300.-Ft

Hajni konyha  2 m  69.000.-Ft

Fotelágy   29.100.-Ft

Konyhasarok 1-es 
35.500.-Ft

Klaudia konyha 2 m 
(magas fényű) 

89.900.-Ft

József sarok   95.200.-Ft

Akciós rugós heverő 
35.400.-Ft

Michel ágykeret éjjelivel 160×200 
  87.300.-Ft

vicc

Szombathely 11-es Huszár u. 163. (11-es Huszár u. és Szófia u. sarok) parkolási lehetőséggel • 06-70/33-808-33

hûtõk
beépíth

etõ 

hûtõk
mosógépek

sütõk

mosogatógépek

MINDEN MOSÓGÉP 65.000 Ft, 
MINDEN MOSOGATÓGÉP 

(beépíthető-szabadon álló): 65.000 Ft

OUTLET MŰSZAKI BOLT

EXTRA BLACK FRIDAY FEKETE PÉNTEK
Nálunk a fekete péntek SZOMBAT DÉLIG TART!
    2017. 03. 10-11.

A termékeinkre 1 év teljes körû garanciát vállalunk!

Ne halogasson, döntsön, aki kapja marja!

Minden háztartási gépre további 20% kedvezmény!
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CSOMAGOLÁSSÉRÜLT HÁZTARTÁSI NAGY GÉPEK BOLTJA
OSZTRÁK MINŐSÉG RENDKÍVÜLI ÁRAKON

MINDEN MOSÓGÉP 65.000 Ft, 
MINDEN MOSOGATÓGÉP

(beépíthetõ-szabadon álló): 65.000 Ft
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 Háztetőre keres anyagot? Jó lenne már végre megszabadulni a régi tető 
által okozott problémáktól, vagy új házba költözik és teljes tető cserére van 
szüksége? Összegyűjtöttük a cserepeslemez előnyeit:

Súly: álljon itt egy egysze-
rű számítás: egy 150 m2-es 
tető lefedésére 700 kg-nyi 
cserepeslemezre van szük-
ség, míg ez az összsúly ha-
gyományos cserepek ese-
tében elérheti a 7500 kg-ot. 
Alacsony súlyának és ellen-
álló képességének köszönhe-
tően az acél cserepeslemez 
nagy eséllyel pályázhat a leg-
jobb tetőfedő anyag címéért.

Élettartam: a szakszerű sze-
relési útmutatásoknak meg-
felelően felrakott cserepes le-
mez tetőnek az épület teljes 
élettartamának végéig, 50 - 
60 évig is ki kell tartania. A 
festett horganyzott acéltető 
ellenáll az esőnek, havazás-
nak, szélnek, penésznek, UV 
sugárzásnak. Természetesen 
az évek során veszíthet színé-
ből (bevonattól függően), de 
funkcióját hibátlanul ellátja.

Tűzállóság: a tüzihorgany-
zott alapanyag igazoltan 

A1es tűzvédelmi osztályba 
sorolt, vagyis nem éghető, 
nem segíti a tűz terjedését.
Vízszigetelő képesség: a 
cserepeslemezek átfedéses és 
önfúró csavaros rögzítő rend-
szere tökéletes vízszigetelést 
biztosít, teljesen kizárva a víz 
beszivárgásának lehetőségét 
a tetőfedő lemez alá. 

Megjelenés, esztétikusság: 
A tető egyik feladata az épü-
let szépségét kiemelni. A kü-
lönböző cserepeslemezek a 
színek, bevonatok, alapanya-
gok és formák széles válasz-
tékát kínálják, ezért szinte 
bármilyen jellegű építmény-
hez használhatók, és össz-
hangba hozhatók az építé-
szeti stílussal. Nagyon széles 
bevonat és színskálából lehet 
válogatni
Nem csak lakossági cé-
lokra (családi ház, társas-
ház) lehet felhasználni a 
cserepeslemezt. Esztétikus 
megoldás lehet mezőgazda-
sági és ipari épületek fedé-
sére, iskolák, porták, temp-
lomok tetőfedő anyaga is 
lehet, de felújítandó víztor-
nyokhoz, malmokhoz, mag-
tárakhoz is kiváló.

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!

Meglévő palatetőre, bitumenzsindelyre  
bontás nélkül is szerelhető

Cserepeslemez  trapézlemez
szendviCspanel  ereszCsatorna

Ebben a jég nem tud kárt tenni!

Szombathely, Mátyás király u. 21/a  +36-20/214-1880
E-mail: info@ablaksystem.hu • www.ablaksystem.hu 

Nyitva tartás: H-P: 8-16, Szo: 9-12

- Velux tetőtéri ablakok
-  minőségi műanyag, fa és  

aluminium nyílászárók
-  árnyékolás technika és rovarvédelem
- külső-belső párkányok

-  műszaki megoldások keresése
-  garanciális szervizelés
- helyreállítás, kőműves munkák
- garázskapuk
- téli kertek

S Z E R ET N E  T Ö K É L ET E S E N 
M Ű KÖ D Ő  N Y Í L Á S Z Á R Ó T ?
Hővédelem • Zajvédelem • Betörésvédelem

Tavaszi AKCIÓK!!!

Tanácsadással egybekötött ingyenes ajánlat készítés!

Parkolási lehetőség az üzlet elött.

Kertészeti 
Kisgépszaküzlet 

és Szerviz

Szombathely, 
11-es Huszár út 196. 

Tel: 94/327-496

KerteK alatt 
Kopogtat 
a tavasz!

Kapálógépek, fűnyírók, 
fűnyírótraktorok, 

fűkaszák, gyors, szakszerű 
javítása garanciával.

Kapálógép 5,5 le Honda 
motorral, kézi kuplunggal 
74 cm munkaszélességgel 

152 500 Ft a készlet erejéig.

LAKI

Otthon melege program 2017
Ebben az évben is nagyon sok pénzt adnak a nyílászárók, a fűtéskorszerűsítésre és hőszigetelésre. A 
támogatás a tényleges költségek 40-55 %-ára igényelhetők, maximális összege 2,5 millió. Érdemes 
előre rákészülni, igaz pályázni augusztustól lehet majd.

Cserepeslemez: a leginkább időtálló tetőfedő anyag

Otthon, építés, 
lakberendezés

Horváth Ildikó 
06 70 454 1464

!SürgőS!
ügyfeleim részére 

keresek szép állapotú 
3 szobás eladó lakást 

Szombathelyen 
14 M Ft-ig.

Hívjon bizalommal!

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

Exkluzív fa-  
és műanyag 
nyílászárók!

BLUEEVOLUTION 82 
Eleget teszünk a jövő kihívásainak

Beltéri ajtók 
-20% Melegperem alapáron!*

*Veka és Kömmerling típusok esetén.

Hozzávalók:
•  25 dkg főtt cékla
•  2 szelet szikkadt kenyér
•  1 teáskanál római kömény
•  1/2 teáskanál koriandermag
•  2 evőkanál tahini (szezámkrém)
•  1 gerezd fokhagyma
•  1/2 citrom
•  olívaolaj
•  só
•  bors
A tálaláshoz:
•  pita, kenyér, 

baguette

Elkészítés: A ró-
mai köményt és a 
koriandert egy szá-
raz serpenyőben 2-3 
perc alatt megpirítjuk, 
hogy felélesszük az il-
latanyagokat, majd mo-
zsárban megtörjük. A ke-
nyérszeletek héját levágjuk, 
a kenyérbelet turmixgépbe tép-
kedjük, hozzáadjuk a felkockázott 

főtt céklát, a mozsárban összetört fű-
szereket, a szezámkrémet, a citrom 
levét, sót és borsot, a zúzott fokhagy-
mát és kevés olívaolajat. A turmix-
gépben pépesítjük, megkóstoljuk, és 
ízlés szerint még ízesíthetjük, továb-
bi olívaolajjal vagy szezámkrémmel 
selymesíthetjük.

Lelkünkre is jó hatással vannak a szobanövények
Vannak olyan növények, amelyek az érzelmeinkre, hangulatunkra is hatnak. A bam-
busz kitartásra és munkabírásra ösztönöz, a szobai futóka kimerültség és ingerlénység 
esetén lehet segítségünkre. Azok akik kreativitásra vágynak vegyék körbe magukat 
cserepes begóniával.

SORSOLTUNK
A 2017 február 22-i  
újságban megjelent 
Vas megyei Szuper-
infó és Nagy Jona-
than illuzionista közös 
kvízjátékának helyes 
megfejtése: b, a, c, a.

A páros belépő 
nyertese:

PÁLHÁZaiNÉ 
TÓKa aNNa, 
szombathely 
A nyeremény átve-
hető ügyfélszolgá-

latunkon.

RECEPT: Céklás hummusz

Új építésű, kertkapcsolatos és/vagy teraszos, jó elrendezésű 
lakásokat, ikerházakat kínálunk megbízható kivitelezőktől a város különböző pontjain!

A honlapunkon (www.heckenastingatlan.hu) az alábbi azonosítószámok alatt 
találnak részletes információt az új projektekről:

E-3433  Oladi lakótelep – új építésű lakások (41 m2-től 70 m2-ig)
E-3380  Belváros közeli – új építésű lakások (42 m2-től 75 m2-ig)
E-3318  Belváros közeli – új építésű lakások (48 m2-től 74 m2-ig)
E-3387  a város nyugati részén – új építésű ikerházak (102 m2-től 106 m2-ig)
E-3320  a város északi részén – új építésű ikerházak (119 m2-től 160 m2-ig)

Ingyenes hitelügyintézés (CSOK), kedvezményes ügyvédi díj, 
szakértelem és személyes törődés! Várjuk érdeklődésüket 
személyesen irodánkban, telefonon, vagy e-mailben!

Heckenast Ingatlan Kft. 
Szombathely, Kőszegi u. 17. • Tel./Fax: 94/510-336 
Heckenast István 30/946-6121 heckenastistvan@heckenastingatlan.hu
Heckenast Istvánné 30/946-7562 heckenastistvanne@heckenastingatlan.hu
Molnár Krisztina 30/409-0892 molnarkrisztina@heckenastingatlan.hu
www.heckenastingatlan.hu

HECKENAST INGATLAN:
M E G TA L Á L J U K  Á L M A I  H Á Z Á T,  L A K Á S Á T !

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

a recept támogatója: 

INGATLAN IRODA

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

www.elektroalarmkft.hu

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

butorkereskedelem.hu
Közvetlenül a gyártótól, utánozhatatlan árakon!

Nyitvatartás:
h.-p. 9-1700 szo. 9-1300

 Felületkezelés nélkül: 49.800 Ft-tól
 Lakkozott: 54.900 Ft-tól
 Pácolt, lakkozott: 62.600 Ft-tól
 RAL színekben festett: 75.100 Ft-tól

Ne talpald feleslegeseN a várost!!!
Konyha, előszoba, fürdőszoba, nappali 

és hálószobabútorok gyártása 
egy helyen, matracok forgalmazása.

Beltéri ajtók hihetetlen áron!!!
Hosztoldott 
csomómentes 
modern fa beltéri 
ajtók egyedi 
méretekben, 
utólag 
beépíthető 
állítható tokkkal, 
gumitömítéssel, 
8év garanciával.

az akció kizárólag sorozat termékekre vonatkozik (kivéve léna bútorok). Érvényes 2017. március 8-tól 31-ig.

AKció: 
márciusban 

20% 
kedvezménnyel 

vásárolhatod meg: 
Komód, szeKRény.

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 KLÁRA

Akciós 
burkolókövek!

Szombathely, körgyűrű, a METRO-tól 300 méterre.

Tel.: +36-30-946-5830 Az
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Travertin 10 cm  vált. hossz 9900 Ft 8900 Ft
Travertin 10 cm  vált.hossz  barna 9900 Ft 8900 Ft
Homokkő rusztikus (2-4 cm) 4100 Ft 3600 Ft
Szürke kvarcit 5300 Ft 4900 Ft
Solnhofeni mészkő 2590 Ft 2390 Ft

Főnix

Tavaszi ajtódísz
A tavasz közeledtével otthonunkban is egyre jobban vágyunk a vidám színekre, 
friss dekorációkra. Egy fárasztó nap után hazatérve mosolyt csalhat az arcunkra 
egy vidám kopogtató koszorú a bejárati ajtón.

Olcsó tipp
A nedvesség miatt sokszor 
nyikorog az ajtózár. Ilyenkor 

érdemes bekenni vajjal vagy 
margarinnal, és máris megol-
dódik a probléma. Az olajjal 
szemben nagy előny, hogy 
egyik sem folyik el.

vicc
Vékony fal
– Nem lesz vékony ez a fal? - 
kérdi a leendő tulajdonos az 
építésvezetőtől.
– Nem uram, erre még ta-
péta is jön!

Otthon, 
építés, 
lakberendezés
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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
9737 Bük, 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 

 

06-70-772-2940

Pénzt akarsz keresni?
Lehetőségek után kutatsz?

Másodállásban is végezhető 
értékesítői munka, egy jó csapattal, 

korlátlan lehetőségekkel.
Alapfeltétel: érettségi.

Friss!
Az Országgyűlés kedden a munkaszüneti nappá nyilvánította nagypénteket, így 
idén április 14-től négynapos munkaszüneti ünneppé válik a húsvét.

Több munkalehetőség várható az építőiparban 
Az építőiparban továbbra is nagy igény a jó szakemberekre, a fejlesztések és 
beruházások miatt. Amennyiben jártasak vagyunk ezen a területen, érdemes 
szétnézni, milyen munkaköröket találhatunk és mennyi fizetést kínálnak ezért?

Állás
Oktatás

Sabina Zrt kétműszakos 
munkarendbe

takarítónőket keres.
Érdeklődni a 94/501-037-es 

telefonszámon lehet.
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karrier.aldi.hu

Üzletvezető
Szombathely

A pozícióban  

elérhető, pótlékokkal  

(kivéve a vasárnapi  

pótlék*) növelt  

legmagasabb  

havi bruttó fizetés:  

680.000 Ft  

(heti 40 órában)

Az ideális jelölt:
• lezárt – akár nem kereskedelmi –, legalább középfokú szakirányú végzettséggel 

rendelkezik
• felelősségteljes és átlagon felül elkötelezett
• szívesen dolgozik emberekkel
• vezetői és jó kommunikációs képességekkel rendelkezik
• képes motiválni munkatársait

Feladatai:
• árurendelés és áruprezentáció
• a munkaerő beosztásának tervezése, a beosztottak irányítása  

és motiválása
• kasszák leszámolása
• árufeltöltés
• adminisztrációs feladatok

Amit kínálunk:
• hosszú távú, stabil munkahely
• betanulási program
• Erzsébet-utalvány Plusz kártya
• Kormányrendelet szerinti munkába járás költségeinek térítése
• *vasárnapi pótlék a Munka törvénykönyve szerinti mértékben

Amennyiben

hirdetésünk felkeltette

érdeklődését, fényképes

önéletrajzával és végzettségét

igazoló dokumentumainak

másolataival a karrier.aldi.hu

weboldalon keresztül tud 

jelentkezni.

Jelentkezését

köszönjük!

Készen áll  
a sikerre?

Az ALDI Magyarország a piacon meghatározó szerepet betöltő, nemzetközi keres- 
kedelmi vállalat. A diszkont elv következetes megvalósítása mellett köteleztük  
el magunkat, amely egyet jelent azzal, hogy a lényegre koncentrálunk: tartósan 
magas minőséget kínálunk folyamatosan alacsony áron. 

204_Uzletvezeto_Szombathely_Szuperinfo_2017_202x135.indd   1 27/02/17   09:28

A HELIOS KFT felsőfokú 
szakképesítéssel rendelkező 

logisztikai 
ügyintézőt 

vesz fel, beszerzői 
munkakörben.

Középfokú angol 
nyelvtudás szükséges, 

illetve olasz 
nyelvismeret előny.

Jelentkezni: 
személyesen vagy 

94/514-862-es 
telefonszámon

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 20-tól 

forgácsoló képzést indít, 
melyre várjuk a jelentkezéseket

  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!

Vulcano energia megújuló 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 vagy műszaki értékesítő végzettség
előny:
•  megújuló energetikai rendszerekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat

Önéletrajzokat az allas@vulcanoenergia.hu email 
címre várjuk pozíció megjelölésével.

Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó szombathelyi cég 
keres tapasztalt 

villany-, klíma- 
és víz-fűtés 

szerelőt.
Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
email címre várjuk pozíció 

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

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

A Szombathelyi Műszaki SzC Gépipari és Informatikai Szakgimnáziuma 

szakoktatót keres 
gépészet szakterületre, 

fémipari alapképzés oktatására.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidős, határozatlan idejű, 

közalkalmazotti jogviszony.
A jelentkezés feltétele: főiskolai vagy középfokú végzettség és legalább 

5 éves szakmai gyakorlat.
Jelentkezni fényképes szakmai önéletrajzzal és a végzettségeket 

igazoló dokumentumok másolatával, személyesen (9700 Szombathely, 
Rohonci út 1.) vagy a gepipari@gimsz.sulinet.hu címen lehet.

Szombathelyi étterembe 

felszolgálót 
felveszünk.

Pályakezdők jelentkezését 
is várjuk.

06 30 632 4505 
06 30 446 9335

Mérséklődött a természetes fogyás
Az előzetes adatok szerint 2016-ban 93 100 gyermek 
született, 1,5 százalékkal több, mint az előző évben. A 126 
900 halálozás 3,6 százalékos csökkenést jelent a 2015. 
évihez képest. A természetes fogyás 33 800 fő volt, 6207-
tel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Állás
Oktatás

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhi-
vatal Munkaügyi Közpon-
tja honlapján található napi 
statisztika alapján, 2017. 
március 6-án az alábbi ada-
tok szerepelnek:
–  álláshelyek száma: 

6514 db
–  önéletrajzot leadott 

álláskeresők száma: 47 fő

14 

Sabina Zrt egyműszakos 
munkarendbe

varrónőket keres.
Érdeklődni a 94/513-951-es 

telefonszámon lehet.

ÉLELMISZER KERESKEDELMI 
VÁLLALKOZÁS 

SZOMBATHELYI RAKTÁRÁBA 

KOMISSIOZÓKAT 
ÉS 

RAKTÁROSOKAT 
KERESÜNK EGYMŰSZAKOS 
MUNKARENDBE AZONNALI 

BELÉPÉSSEL.
AMIT BIZTOSÍTUNK: VERSENYKÉPES 
JÖVEDELEM, HOSSZÚTÁVÚ, STABIL  

MUNKAVÉGZÉS.
Fényképes önéletrajzokat és jelentkezéseket a human@hetforras.hu 

e-mail címre, illetve a 06 30 1904102 telefonszámra várjuk.
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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

JÁRMŰVEK

Kiváló állapotú 2006.-os évjáratú, ke-
veset futott (35 ezer km) Ford Fiesta
Comfort eladó.
Érdeklődni: 06304112722

Roncsautó átvétel hivatalos bontási át-
vételi igazolással. Szállítás megoldható.
Érd.: 99/532-038.

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

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

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

ÁLLÁS

Takarítási feladatok ellátására meg-
bízható, munkájára igényes munka-
társakat keresünk. Föállású/mellékál-
lású/alkalmi munkarendben. Jelent-
kezni az
allas.szombathelyen@gmail.com e-
mail címen vagy a 06 20 911-4197
telefonszámon lehet.

Nettó 150-200 ezer Ft közötti bérrel
gyári betanított és szakmunkkásokat
felveszünk! Tel.: +36-20/284-0698.,
+36-30/282-6263., sarvar@jobandca-
reer.hu., engedélyszám: 49765-1/2008-
5100595

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

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

Beledi kávézóba rátermett pincérhöl-
gyet keresek, rész vagy teljes munka-
időben. Tel: 0620/350-9163.

Keszthely, Mámor Bár munkatársakat
keres. Konzumlányok jelentkezését vá-
rom. Magas kereseti lehetőség. Szállás
megoldott. Érd.: +36-30/3313-997

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

TÁRSKERESÉS

49/171 elvált, dohányzó férfi vagyok,
aki igazi szerelemre egy életen át tartó
boldogságra vágyom! Megismerkednék
olyan hölgygyel, aki kedves, őszinte, hű-
séges, megértő, és aki szintén igazi
szerelemre, egy életen át tartó boldog-
ságra vágyik. Tel.: 06-20/580-6651

185/41 éves szombathelyi férfi komoly
kapcsolat céljából társat keres! 0630/
297-3608

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

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

INGATLAN

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

SZOLGÁLTATÁS

Fürstenfeldi (Ausztria) magyar étterembe
munkájára igényes, szakmai tapasztalattal

rendelkező,motivált fiatal
szakácsot keresünk

azonnali kezdéssel és
"beugró" szakácsot-szakácsnőt

heti 1 vagy 2 napra.
Érdeklődni: 00 43 / 699 1908 0892

Szombathelytől 7km-re, 912m2 13m
széles, 70m hosszú építési telek eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd:06-70/407-
5414

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

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

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

Nagy-Somlón 1079 nm-es kordonos
szőlő lakható pincével, teljes felszere-
léssel a Séd-forrási út mellett eladó.Tel:
88/951-586, este

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

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

Szobafestést, gipszkartonozást, külső
homlokzat szigetelést vállalok, gyorsan,
szakszerűen. Tel: 06/70/608-9519

Szombathelyen befektetésre lakást vá-
sárolnék, azonnali készpénz fizetéssel.
06-70/946-8294

Kőművesmunkák, kisebb javítások,
felújítások, vizes penészes falak szige-
telése, Szombathely 06-30/342-9248

2. em. felújított 54 m2 tégla, távhős la-
kás eladó. 06-30/521-4855 Szombat-
hely

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

Szombathelyen és vonzáskörzetében
keresek eladó családi házat. 30 Millió
Ft-ig. 06-70/946-8237

Víz, fűtésszerelés, fürdőszoba felújí-
tás.06-20/220-8062

Szombathely környékén családi házat
keresek, akár felújítandót is! 06-70/
946-8230

Fametszést, permetezést, fűnyírást, fű-
kaszálást vállalok. 06-30/488-4995

Szombathelyen felújítandó lakást kere-
sek! 06-70/946-8232

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

Lakást vennék 2. emeletig. 06-70/946-
8236

Garázs eladó 15m2 aknás Nefelecs u.
3.000.000 Ft 06-30/648-6478

VEGYES

Keresem azt a leinformálható, becsüle-
tes, megbízható hölgyet, akinek lakha-
tási, vagy megélhetési gondjai vannak,
és szivesen segítene a háztartásban itt
lakással. Érdeklődését az alábbi telefon-
számon várom: 06-70/502-6288

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

Miele gépparkkal rendelkező MOSO-
DA KIADÓ SÁRVÁRON ! Érd.:
+36208521910

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

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

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

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

Új-használt sport, túra, cross, super-
moto motorgumik eladók! 06 30
6178593

KÁRPITOST keresek, lakáson történő
sarokgarnitúra áthúzására. 06-30/480-
4873

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

Bűvészkedést vállalnék Névnapokon,
Születésnapokon, Gyermekműsorokon
ingyenesen. Tel.: 06-20/580-6651

Fakitermelőt keresünk Szombathely
környéki erdőterületeken történő mun-
kavégzésre. Tel:+36-30/283-2777 Du.

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.

24 hetes szabad tartású tojótyúkok ela-
dók, ingyenes kiszállításssal. Tel.: 06-
30/712-3342.
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Amennyiben az alábbi kérdésekre adott helyes válasz 
betű jelét beküldi szerkesztőségünkbe, Nagy Jonathan 
által felajánlott páros belépőt nyerhetnek a műsorra!
melyik helyszínen lesz Nagy Jonatán idei nagy 
showja szombathelyen?

 a) Oladi Művelődési Központ    b) MMIK  
c) AGORA Művelődési és Sportház

melyik nap jelenik meg a szuperinfó újság 
szombathelyen?

a) szerda   b) péntek   c) vasárnap
Hány példányban jelenik meg a szuperinfó újság 
szombathelyen?

a)  2000 példány  b) 40000 példány  c) 500 példány
Beküldési határidő: 2017. március 10.
Beküldési cím: Szombathely Széll Kálmán u.40.

A játékban csak természetes személyek vehetnek részt - kivéve a PLT és a hoz-
zá tartozó lapcsoportok: Maraton Lapcsoport Kft., Show Plus Kft. dolgozói és 
azok közvetlen hozzátartozói. A nyereményeket terhelő adókat, illetékeket a 
jegy felajánlója fizeti. Aláírásommal elfogadom a Pannon Lapok Társasága adat-
védelmi szabályzatát amely a plt.hu oldalon megtalálható és _ hozzájárulok 
ahhoz _ nem járulok hozzá * , hogy címzett postai küldemény, elektronikus 
levelezés vagy azzal egyenértékű kommunikációs eszköz útján az információs 
és önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII törvény rendelkezéseinek megfe-
lelően a PLT marketingakcióiról történő tájékoztatást küldjön részemre. Aláírá-
sommal tudomásul veszem és elfogadom, hogy a személyes adataim törlését az 
adatvedelem@plt.hu email címre eljuttatott elektronikus levélben, vagy postai 
úton (8200 Veszprém, Házgyári u. 12.) is kérhetem a Kiadótól.

*az Ön választását kérjük jelölje X-szel

 A kvíz megfejtése kizárólag a lapban megjelent játékszelvény beküldésével , a 
helyes válaszok bekarikázásával, a telefonszám megadásával érvényes. A nyer-
test telefonon értesítjük.

Név: 
Cím: 
Telefonszám: aláírás:

K V Í Z
A Vas megyei Szuperinfó és Nagy 
Jonathan illuzionista közös kvízjátéka
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Piacvezető technológiákat gyártó, folyamatosan bővülő üzemünkbe 
keresünk új munkatársakat 3 műszakos 

és folyamatos munkarendbe, az alábbi munkakörökbe:

Raktáros
Elvárások:

•  Nyolc általános iskolai végzettség
•  Targonca jogosítvány
•  Raktári tapasztalat előnyt jelent 

Gyártósori Összeszerelő Operátor
Elvárások: 

•  Nyolc általános iskolai végzettség

Amit kínálunk:
•  Kiemelkedően magas bérezés
•  Cafeteria
•  Bónuszok
•  Modern munkakörnyezet
•  Kiváló csapat
•  Hosszú távú, stabil munkalehetőség
•  Gondoskodó vállalati program
•  Ingyenes sportolási lehetőség
•  Céges buszjáratokkal segítjük a munkába járást

A Delphi Téged keres – Jelentkezz most!
szombathely.cv@delphi.com 

Cím: Szombathely, Puskás Tivadar u. 10.
A Delphi Corporation gépjármű alkatrészek és modulok forgalmazójaként van jelen és ismert világszerte. A Delphi Hungary Kft. 1991 
óta van jelen Szombathelyen, és napjainkban a három telephelyen kétféle gyártói tevékenységet végez 1900 munkavállaló foglalkozta-
tásával Európa vezető autógyárainak ellátása céljából. Gépjárművek biztonság-, vezérlés- és védelmi technikai rendszereit,  autóipari 
csatlakozókat, elektronikai elosztó központokat és autóipari műanyag fröccsöntött termékeket gyárt az autóipari elektronikai csúcs-
technológiák alkalmazásával. www.delphi.com


