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CNC gépkezelőket
Géplakatos

karbantartót
keresünk sárvári

munkahelyre

• Kiemelten magas bérezés
• Hosszútávú munkalehetőség

• 50 km körzetből a munkába járás 
költsége 100%-ban térített

• Akár azonnali munkakezdéssel

+36-70/527-2554
femmunka.eu@gmail.com

Rendel: dr. Zabó Éva 
szemész, gyerekspecialista
Nyitvatartás: H-P: 8.30-17.30, 

Szo: 8.30-12.30
Szombathely, Fő tér 7. • Időpont egyeztetés: 94/329-029

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
35% kedvezménnyelAZ ÖN OPTICNET PARTNERE:AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Hoya fényresötétedő 
szemüveglencsék 
35% kedvezménnyel

Részletekről érdeklődjön üzletünkben, a kedvezmény komplett 
szemüveg vásárlása esetén érvényes, 2018. március1-től május 31-ig!

Akció! 
Telephelyünkön 

3999 
Ft/palack.

Az akció márc. 31‑ig tart.

Szombathely, 
Söptei u. körgyűrű 

(bejárat a laktanya bejáratánál)
Tel./fax: 94/312-498 

Mobil: +36/20/566-3600
www.vpv.hu

2%
jutalékért.

www.max2.hu | Szombathely, Király u.15.

Szombathelyen és környékén 
eladó lakásokat, házakat, 
lehet felújításra szoruló is.

Hegyiné H. Hajnalka 
Tel.: 30/361-1115

KereSeK!

TOP Áras Termékek
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés láb hátsó 99 Ft/kg
Sertés máj 319 Ft/kg
Tarja csont nélkül 1279 Ft/kg
Hosszú Karaj csontos 1099 Ft/kg
Zsír 1 kg 699 Ft/kg
Véres-májas hurka lédig 899 Ft/kg
Disznósajt gyomorban vcs. 999 Ft/kg
Tepertőkrém 250 g/dob 1716 Ft/kg  

 429 Ft/db

Bankkártyás fizetési 
lehetőség, kártyás 
étkezési UtalVányt 

elfOgaDUnk!

Parasztmájas 1039 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1049 Ft/kg
Sajtos virsli 1199 Ft/kg
Parasztkolbász 1599 Ft/kg
Körmendi extra Sonka 1799 Ft/kg
Csirke farhát 209 Ft/kg
Csirke szárny 529 Ft/kg
Csirke egészben 619 Ft/kg
Csirke comb 619 Ft/kg

HúSVéTi ajánLaTunK 03.05-04.02.
Füstölt csülök 1149 Ft/kg
Füstölt sódér 1399 Ft/kg
Füstölt angolszalonna 1499 Ft/kg
Főtt angolszalonna vcs. 1499 Ft/kg
Füst.Tarja -Főtt tarja vcs. 
 1599 Ft/kg
Füst.kolozsvári 1599 Ft/kg
Főtt császárszalonna vcs. 1599 Ft/kg
Füst.comb -Főtt comb vcs. 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztsonka 
 1699 Ft/kg
Füst.hagyományos parasztlapocka 
  1659 Ft/kg

Érvényes: 2018. március 19-től április 1-ig.
Az árváltozás jogát fenntartjuk! 

Az árak Forintban értendők, 
az ÁFA-t tartalmazzák!

EXTRa SERTéSHúS aKCiÓnK! 
KiVáLÓ MinŐSéGŰ SERTéSBŐL!

Rendkívüli akció!
körmend, sport út 2. Tel: 70/491-0590 
Nyitva: H: 7-17, k-P: 6:30-17, szo: 7-12
szombathely Vásárcsarnok

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

A gyér lámpafényes téli esteken
nőttem fel a szép Petőfi-verseken.
Szerettem a versét jól mondani,
úgy mintha én találtam volna ki.
Március idusán a nagy színpadon
illet és kellett Petőfit mondanom.
Mellemen nemzeti szín kokárda,
a zászlókat a fényes szellő járja.
Álltam vigyázzban, mint bátor nagy diák,

s a verset méltó áhítattal várták…
Zengnek-bongnak a költemény szavai:
„szolgaföld, lánc, kard, sehonnai,
magyar név, régi híre, áldó imádság”,
valamennyien visszafojtva hallgatják.
A végső sorokat szinte mindenki
velem együtt ünnepélyesen zengi:
„A magyarok istenére” – szól a refrén,
s a költő helyett tisztelettel hajlok meg én.

Nagy János: Március tizenötödikén
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Fix
tarifák

Szombathely

0-24 h
950 Ft-tól TTTTTTTTTTTTTaaaaaaaaaaxxxxxxxxxxxiiiiiiiiiii

Megyekártyásoknak

5%
kedvezmény!

06 80/62-3000
Ingyenesen hívható

Budapestet kapta ajándékba Jennifer Lawrence
Ékszerrel lepte meg Adorjáni Bálint az Oscar-díjas Jennifer Lawrence-t. A színész a Vörös veréb című filmben 
forgatott együtt a sztárral. Detektívet alakított a Magyarországon forgatott Vörös veréb című krimi két jelenlé-
tében Adorjáni Bálint. A Korhatáros szerelemből ismert színész így együtt dolgozhatott az Oscar-díjas Jennifer 
Lawrence-szel. Bálint, mindig roppant kedvesen felkészül a színházi és filmes szerepeire is, most különös 
izgalommal várta a közös munkát.Paparazzi

Polyák Lilla és 
Homonnay Zsolt 
20 évig alkottak 
egy párt, a 15 évig 
tartó házasságban 
két gyermekük szü-
letett. Az egész or-
szágot sokkolta a 
hír, amikor bejelen-
tették, hogy válnak. 
Igazi álompár vol-
tak, ám az operettes 
tündérmesének vé-
ge lett. Szerencsére 
jó viszonyt ápolnak 

egymással, barátok 
maradtak. Szom-
baton pedig együtt 
koncerteztek, amit 
egy közös fotó is 
alátámaszt: „És hol 
lenne jobb befejezé-
se a napnak,mint a 
Várkert Bazár-ban 
egy fergeteges kon-
certtel a Budapest 
Jazz Orchestrával… 
Közben Macskadé-
mon próba…” – írta 
a színész.

Újra együtt Polyák Lilla és 
Homonnay Zsolt. Ezt csinálták…

n Enyedi Ildikó nem ment el a gálára, pedig a Testről 
és lélekről összesen öt Magyar Filmdíjat zsebelt be.

A Testről és lélekről nyerte 
el a legjobb jáékfilmnek já-
ró Magyar Filmdíjat, az el-
ismerést vasárnap este Bu-
dapesten, a Vígszínházban 
megrendezett gálán adták át, 
amelyen összesen 23 kategó-
riában hirdettek győztest.

A legjobb játékfilm díját a 
Testről és lélekről lett, a film 
producerei Mécs Mónika, 
Muhi András és Mesterhá-
zy Ernő.

A legjobb játékfilmes ren-
dezőnek és a legjobb forga-
tókönyvért jártó díjat Enye-
di ildikó kapta a Testről és 
lélekrőlért, de a rendező nem 
jelent meg a gálán, a film stáb-
ja vette át helyette a díjakat.

A legjobb játékfilmes szí-
nész Rudolf Péter lett az 
1945 című filmben nyújtott 
alakításáért.

A legjobb játékfilmes szí-
nésznő Borbély Alexand-
ra a Testről és lélekről 
főszerepéért.

A legjobb játékfilmes női 
mellékszereplő díját Tenki 
Réka vehette át a Testről és 

lélekről című filmben nyúj-
tott alakításáért.

A legjobb játékfilmes férfi 
mellékszereplőnek járó díjat 
Znamenák István kapta Az ál-
lampolgár című filmért.

A legjobb tévéfilmnek járó 
díjat az Árulók, Fazakas Péter 
rendezése nyerte el.

Tévéfilm kategóriában a 
legjobb rendezés díját Faza-
kas Péter kapta az Árulókért.

Tévéfilm kategóriában a 
legjobb forgatókönyv díját 
Köbli Norbert, az Árulók for-
gatókönyvírója kapta.

Tévéfilm kategóriában a 
legjobb férfi főszereplő He-
gedűs D. Géza lett az Árulók-
ban nyújtott alakításáért.

Tévéfilm kategóriában a 
legjobb női főszereplő Szta-
renki Dóra lett szintén az Áru-
lókban nyújtott alakításáért.

A legjobb operatőr Rév 
Marcell lett, aki a Jupiter 
holdja című alkotásért vette 
át a díjat.

A legjobb látványtervező 
díját Ágh Márton vehetee át 
szintén a Jupiter holdjáért.

A legjobb jelmez díját Bár-
dosi Ibolya kapta a Kincsem 
című filmért.

A legjobb smink kategó-
riájában szintén a Kincsem 
nyert, Fekete Rita, Makk Il-
dikó és Jónás Kata munkája.

A legjobb zeneszerző díját 
Szemző Tibor kapta, az 1945 
című filmért.

A legjobb hangmester Ba-
lázs Gábor lett A Viszkis című 
alkotásért.

A legjobb vágó díját Kovács 
Zoltán kapta A Viszkisért.

A legjobb maszk díját Tes-
ner Anna, Halász Judit és 
Görgényi Réka vehette át a 
Budapest Noir című filmben 
való munkájáért.

A legjobb dokumen-
tumfilm az Egy nő fogság-
ban lett, Tuza-Ritter Berna-
dett filmje.

A legjobb kisjátékfilm 
a Földiek, Freund Ádám 
rendezése.

A legjobb animációs film a 
Pataki Szandra rendezte Wi-
reLess lett.

A közönségdíjat a Kincsem 
című film, Herendi Gábor ren-
dezése kapta

(forrás:hvg.hu)

A magyar Oscar-gálán azért 
tarolt a Testről és lélekről
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ÚSZÓTANFOLYAMOK  GARANCIÁVAL!

INDULNAK AZ OLADI SZAKGIMNÁZIUM 
USZODÁLYÁBAN 2018. MÁRC. 21-ÉN. /SZERDÁN/ 

16:30-KOR GRÁTISZ FOGLALKOZÁSSAL  

FELNŐTTEK 20 ÉVESTŐL, 
NYUGDÍJASOK 

KEDVEZMÉNNYEL!
A NYOLC 

FOGLALKOZÁSBÓL ÁLLÓ 
TANFOLYAM ELSŐ 

FOGLALKOZÁSA 03.21-ÉN 
18.30-TÓL, ELÖTTE 

BEIRATKOZÁS 17:45-TÓL

06  20  362 0312

KISGYERMEK ÉS 
GYERMEK TANFOLYAM 
2,5-10 ÉVES KORIG 

A TÍZ FOGLALKOZÁSBÓL 
ÁLLÓ TANFOLYAM ELSŐ 

FOGLALKOZÁSA 03.28-ÁN

Itt a tavasz, süt a nap és indul a hosszúhétvége… 
Elbúcsúzunk a fagytól, ideje több időt tölteni 
a szabadba és kevesebbet a konyhába. Ehhez 

azonban szükség van arra, hogy gyors ételeket 
készítsünk. Most ebben segítünk!

Az úszás jó testmozgás, 
ráadásul nagyon egészsé-
ges. Itt a tavasz, most még 
könnyebb felkelni időben és 
a reggelt egy kiadós úszás-
sal kezdeni! De miért hasz-
nos az úszás? 8 ok, amiért 
azonnal el kell kezdeni:

•  csökkenti a stresszt
•  égeti a kalóriákat
•  ízületkímélő
•  feszesíti az izmokat
•  a test rugalmasabbá válik
•  mentális előnyei vannak
•  kortól, súlytól független 

mozgásforma
•  akik életükben rendsze-

resen úsznak hosszabb 
ideig élnek

Mert úszni jó…

Hozzávalók

A leveshez
•  3 ek napraforgó olaj
•  3 közepes db sárgarépa
•  0,5 kg zöldborsó
•  1 csokor petrezselyem
•  1 púpozott ek finomliszt
•  1,5 ek fűszerpaprika
•  2,5 l víz

•  150 g cukor
•  só ízlés szerint
•  ételízesítő ízlés szerint
A galuskához
•  1 bögre finomliszt (2,5 dl)
•  1 db tojás
•  só ízlés szerint
•  1 dl víz

Elkészítés

Az olajon a karikára vá-
gott répákat megpirítjuk, 
majd hozzáadjuk a borsót 
és az apróra vágott petrezse-
lyemzöldjét. Kb 15 percig pá-
roljuk együtt. Ha kell, na-
gyon kevés vizet aláöntünk.

Megszórjuk 1 ek liszttel 
és 1.5 ek pirospaprikával, 
majd összekeverjük. Pici 
ideig pirítjuk.

Felöntjük a vízzel, sóz-
zuk, ételízesítővel megszór-
juk, és hozzáadjuk az összes 
cukrot. Puhára főzzük, és 
közben kóstolgassuk, nem-e 
kell utánafűszerezni.

A galuska hozzávalóiból 
közepesen kemény nokedli 
tésztát keverünk, és vágó-
deszkáról vizes késsel a le-
vesbe szaggatjuk.

Édes borsóleves galuskával

Hozzávalók:

•  25 dkg csirkemell filé
•  25 dkg spenót (zsenge)
•  6 db szárított paradicsom 

(olajban eltett)
•  125 g mozzarella
•  1 fél citromból nyert 

citromlé
•  1 ek vaj
•  2 ek olívaolaj
•  só ízlés szerint
•  fekete bors ízlés szerint 

(frissen őrölt)

Elkészítés

A megmosott spenótleve-
leket néhány percre forrás-
ban lévő, sós vízbe dobjuk, 
leszűrjük. (A cél: épphogy 
összeessenek a levelek.)

A húst felkockázzuk, sóz-
zuk-borsozzuk, vaj és olíva-
olaj keverékén, felhevített 

serpenyőben, erős tűzön 
megsütjük.

Mikor majdnem kész a 
csirke, hozzáadjuk a spenó-
tot és a csíkokra vágott szá-
rított paradicsomot. Jól át-
forgatjuk, összemelegítjük. 

Szükség esetén utóízesítjük.
A legvégén beletépkedjük 

a sajtot.
Mikor megolvad a moz-

zarella, félrehúzzuk a tűz-
ről, citromlevet facsarunk 
rá. Tálaljuk.

Spenótos serpenyős csirke

+

A képek illusztrációk, az árak a készlet erejéig érvényesek, 
Forintban értendőek és az áfát tartalmazzák!

jola.hu

             2018 március 31-ig.

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

óriási

Akciók
óriási

Akciók
Műanyag ablakok

60x60cm
bukó-nyíló:

90x120cm
bukó-nyíló:

Hi-Sec „Modern”
Lépcsőházi 
biztonsági 

acélajtó, 
4 féle színben, 

2 méretben!

festett dekor beltéri ajtó  
9 választható színben,

88x208 cm-es 
falnyílásba, 

15 cm-es 
falvastag-

ságig:

Lack 10 

Millenium tölgy*
laminált padló

/m²-től!

*Az ár a
kiegészítők
megvásárlása
esetén
érvényes!

*Minimális számolási egység 1,3 m²

31-es

kopásállóság!

*Az ár 2375 x      2025 mm-es, fehér, 
40 mm-es, szélesbordás kapura vonatkozik 

Szekcionált
garázskapu

motorral és 
2 db távadóval

Redőnyök

/m²-től*!

/m²-től*!

Műanyag:

Alumínium:

h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

akár

-50%
kedvezménnyel

Új!

13.490 Ft 

27.890 Ft 

79.990 Ft 
31.990 Ft 

7 mm!
203.990 Ft-tól*

6.990 Ft 

14.990 Ft 

1.590 Ft 

Nyitva:

Szombathely, Széll Kálmán u. 14.

Sárvár, Rákóczi u. 11.
szombathely@jola.hu
06-20/400-50-31, 06-94/514-318

sarvar@jola.hu06-20/400-50-29
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Szombathely, Temesvár u. 15.
Telefon: 20/319 6075 • www.mmpalinka.hu

Prémium 
pálinkák
Szombathelyről

Húsvét
Tojásfestés konyhai hulladékból

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

SZOMBATHELY, 
ZANATI ÚT 13/A

(a Lidl-vel szemben)
www.pzsmotor.hu

Bukósisak akció! 
20‑70% kedvezménnyel
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n Egyre több háztar-
tásban kerül előtér-
be a környezettudatos 
életmód. A húsvéti son-
kához is színezhetjük 
a tojásokat is környe-
zettudatosan. Ehhez 
adunk most segítséget.

Festékkészítés:
1 pohár aprított zöldsé-

get (illetve annak héját) 2 
pohár vízzel forrástól szá-
mított 20 percig összefő-
zünk, a szín fixálásához 
teszünk bele 1/4 kiskanál 
sót és 1/4 kiskanál 20 szá-
zalékos ecetet. (Ne többet, 
mert az ecet felpuhítja a to-
jáshéjat.) A kurkumapor-
ból vagy instant kávéból 

1 evő-kanállal teszünk 2 
pohár vízhez, a hagyma-
héj lehet 1/2 pohár is, mert 
meglepően erős színező. 
Kamillából 2 filtert hasz-
náljunk 2 pohár vízhez. A 
vörösbort hígítás nélkül 
használjuk

Barna héjú tojások 
színezőanyagai:
•  Kamilla: okkersárga
•  Kávé: karamell
•  Kurkumapor: sárga
•  Vöröshagyma száraz 

héja: lilásbordó
•  Vörösbor: barna
•  Céklahéj: vörösesbarna
•  Lilahagyma száraz 

héja: őzbarna
•  Lilakáposzta: zöldeskék

Fehér héjú 
tojások további 
színezőanyagai:

•  Sárgarépahéj: sárga
•  Lilakáposzta: kék
•  Fehér káposzta: 

sárgászöld
•  Céklahéj: 

rózsaszín
•  Spenót: zöld
•  Vörösbor: 

kékesbordó
Az áztatást üvegedény-

ben (pohárban, befőttesü-
vegben) végezzük, hogy a 
festék a tojást fogja be, ne 
az edényt. A főzőedényről 
és a kezünkről legegysze-
rűbben ecettel távolíthat-
juk el az elszíneződést.

Használt kávégépek 
értékesítése (Saeco, 

Jura, Delonghi), 
szerviz, kávék, 
tisztítószerek, 

alkatrészek
9700 Szombathely, Kőszegi u. 1.

Ezüstékszerek, bizsuk, kiegészítők az igényes Nőknek.
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Húsvét

Belvárosi 55 m²-es, két-
szobás, földszinti lakás 
azonnali költözéssel 
eladó. 14 M Ft
Csepregen 103 m²-es, 
pár éve teljesen fel-
újított nappali + kétszo-
bás családi ház eladó.
 15,9 M Ft

Kramliné Marietta
06 70 454 1457

06 70 454 0941
Füzi Gabriella

Vasútállomáshoz közeli, 
tégla építésű, 

felújított, III. emeleti, 
42 m²-es lakás eladó.

13,99 M Ft

 víz 
1,5 liter 650Ft
házhozszállítással is!

VINISEERA
Vörös szőlőmag
4000 Ft/250g 16 000 Ft/kg

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

Szombathely,  
Szent márton utca 13.

Hívjon mielőbb, vagy a  
webshopban is tudnak rendelni.  

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

KóKuszzsír

1000 g csak 
 1.290 Ft

2500 g  
2.800 Ft

Nem hidrogéNezett!

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

csak 4000 Ft!
Díjazott magyar termék

Eritrit, Xilit 
2000Ft /Kg

433 Ft/l 

Flavin 7 
200ml

Ár: 4800 Ft
24 000 Ft/l

06 70 454 1466
Tóth-Király Veronika

Kőszegen eladó lakást 
 13 M Ft-ig.
Kőszegen akár kétge-
nerációs családi 
házat 25 M Ft-ig.

Ingatlant keresek 
Ügyfeleim részére:

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

csonka balázs
Tel.: 06-30/458-5856

Minőségi nyílászáró és árnyékolás-
Technikai rendszerek kedvező áron!

listaárból  

48% 
kedvezmény!!! ingyenes szolgáltatásaink:

• felmérés • árajánlat-készítés • hulladékelszállítás

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

szezonkezdési 

akciók!
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Kinyílott az aranyeső, ibolya és jácint,
Szép tavaszi virágillat a lányokhoz csábít.
Kisvirágok leheletét elhoztam tenéked,
Illatos cseppjeit permetezve mérem.
Hulljon hát a harmat a legszebb virágra,
Ennek a háznak gyönyörű lányára.
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• Cipősszekrények • Éjjeliszekrények • Előszobafalak • Dohányzó-, üvegasztalok • Faliképek • Falitükrök
• Heverôk 29 000 Ft-tól • Kanapék 44 900 Ft-tól • 3-2-1-es garnitúrák 131 600 Ft-tól • Sarokgarnitúrák 63 100 Ft-tól • Franciaágyak 51 100 Ft-tól
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EgyEdi bútorok készítését vállaljuk!
Fenyő bútorok, matracok, Fürdőszoba bútorok nagy választékban

HITEL akár 0% befizetéssel!

Szigma kanapé 
84 800 Ft-tól

Kis favorit kanapé 
61 500 Ft-tól

Panna 6személyes étkező gt. 
76 900 Ft

Rugós franciaágy 160×200 
75 900 Ft

Körbetámlás 
gyerekágy 
30 400 Ft

Beatrix konyha 
magasfényű 

144 900 Ft

Neszta konyha 
137 700 Ft

Nápoly 
gardrób 1,6m 

81 200 Ft

Tokyo sor 3,9m 
159 500 Ft

Hannover áthidaló 
sor 6 elem 
129 800 Ft

Dubai 3,55m 
156 600 Ft

Panama sarok 240×150 
99 800 Ft

Cintia ágykeret 160×200 
70 400 Ft

Torontó franciaágy 160×200 
79 700 Ft

Bogi 2 előszoba 
32 900 Ft

íróasztal 90-es 
18 700 Ft

Gina 1,2m 
62 400 Ft

Maxx sor 2,6m 
65 900 Ft

Messína 4m 
165 300 Ft

Nemo sarok 
124 800 Ft

Hajni konyha 2m 
71 100 Ft

A harisnya új élete…
Egy harisnyát többnyire nem terveznek hosszú életűre, különösen a véko-
nyabb darabok landolnak nagyon gyorsan a kukában. Pedig sokkal több 
mindenre jók, mint azt elsőre feltételezné az ember. A sérülékeny ruhaneműt 
ügyesen fel lehet használni a tárolás, takarítás, de még a szépségápolás 
során is, sőt, a lakás tavaszi díszítéséhez is tökéletes eszköz lehet. A lehető-
ségeknek tényleg csak a fantázia szabhat határt. Tárolhatunk benne hagymát, 
rátehetjük a porszívó csövére és készíthetünk belőle fűfejet is.

Otthon, 
építés,
lakberendezés

Szombathelyen időszako-
san lezárásra kerül:

2018. március 15-én 8 óra 
50 perctől

2018. március 15-én 9 óra 
35 percig,

a Petőfi Sándor szobornál 
tartandó megemlékezés mi-
att a Sörház utca, a Hollán Er-
nő utca, valamint a Kiskar utca.

2018. március 15-én 9 óra 
25 perctől

2018. március 15-én 9 óra 
45 percig,

a Március 15. térre történő 
átvonulás idejére az Ady tér, a 
Petőfi Sándor utca és az ezek-
be torkolló mellékutcák.

2018. március 15-én 9 óra 
45 perctől

2018. március 15-én 10 óra 
35 percig,

a Március 15. téren megtar-
tandó megemlékezés ideje 
alatt: a Deák Ferenc utca és a 
18-as Honvéd út, a Wesselényi 
Miklós utca és a Szelestey Lász-
ló utca, a Petőfi Sándor utca, 
valamint a Kőszegi utca, a Pa-
ragvári utca, a Karinthy Frigyes 
utca és a Liszt Ferenc utca által 
határolt terület.

2018. március 15-én 10 óra 
30 perctől

2018. március 15-én 10 óra 
40 percig,

a Horváth Boldizsár szo-
borhoz történő átvonulás 
idejére a Király utcának a Pe-
tőfi Sándor utca és a Mártírok 
tere közötti szakasza.

2018. március 15-én 10 óra 
30 perctől

2018. március 15-én 12 
óráig,

a Horváth Boldizsár szobor-
nál tartandó megemlékezés 
miatt: a Széll Kálmán utcának 
a Király utca és Wesselényi 
Miklós utca közötti szakasza, 
valamint a Wesselényi Miklós 
utcának a Széll Kálmán utca és 
a Kisfaludy Sándor utca közöt-
ti szakasza.

Figyelem! Útlezárásokra kell 
számítani az alábbi utcákban
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VEKA 2005 Kft. Szombathely, Szent Imre herceg útja 40.
Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu
Március végéig a nyitvatartási idő: H-Cs: 9-17, P: 8-16, Sz: szünnap
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Alphaline

3 év garancia beépítésre

KomplETT KiviTElEzés: 
igény szerint beépítéssel, kőműves munkával, 
kiváló minőségben!

szállíTási haTáridőK: 
fehér műanyag ablakokra min 3-4 hét, ajtókra 
min 6-8 hét, redőnyökre szúnyoghálókra min 1-2 hét.

BEépíTés: + 2-3 hét*

aBlaKdoKi szolGálaT!
márkafüggetlen nyílászáró szerviz, redőnyjavítás.
hibabejelentés: +36-20/933-8721

EGy hElyEn mindEn!
ablakok, bel és kültéri ajtók, redőny, 
reluxa, raffstore, szúnyogháló

VekA Softline
82MD

BrüGmann profiloKra 
20% KEdvEzmény!Akció: 

*amennyiben mi végezzük a beépítést.

cérnahegesztéses Technológiai 
innováció a VekA 2005 kft. kínálatában!

Vasi seprű
  
Társasházak, cégek, irodák, házak, lakások, 
inTézmények, Telephelyek TakaríTása-TiszTíTása  
komplex ingaTlan üzemelTeTés, karbanTarTás  
szőnyeg- és kárpiTTiszTíTás  kosaras emelő, TakaríTógépek bizTosíTása
  
galambriaszTók és madárhálók TelepíTése

94/321-252 • www.vasisepru.hu
E-mail: vasisepru@t-online.hu

TakaríTó és 
szolgáltató kft.
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MDF ajtók RAL 
színek szerint!
Fa beltéri ajtók:

– fenyőből
– kemény fából 

(bükk, tölgy)
58 600 Ft-tól…

% %%butor-kereskedelem.hu
Konyha-gardrób-hálószoba-nappali-fürdőszoba közvetlen a gyártótól!

Széria 
Szekrények 

-10% … 54 700 Ft-tól

Őrült Árak, 
Őrült akciók!!!

Bútoraink, matracaink folyamatos akcióban!
Nyitvatartás: h.-p. 9-1700 szo. 9-1300 Az akció a készlet erejéig tart. Partner: Wéberker. Kft.

SZOMBATHELY, MARKUSOVSZKY U. 2. • Tel.: +36-94/344-535

… 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

n Csapadékos, hűvös idő 
várható a nemzeti ünnep 
négynapos hétvégéjén.

Csütörtökön, március 15-
én változóan felhős lesz az 
ég, több helyen hosszabb 
időre is kisüt a nap. Nap-
közben számottevő csapa-
dék nem várható. Estétől 

növekszik, vastagszik a fel-
hőzet. A déli, délkeleti szél 
megélénkül. További lehűlés 
várható, a legalacsonyabb éj-
szakai hőmérséklet -2 °C és 
+4 °C, a legmagasabb nappa-
li hőmérséklet 9 °C és 15 °C 
fok között valószínű.

Pénteken erősen fel-
hős vagy borult lesz az 

ég, és többfelé valószínű 
eső, zápor. A délkeleti szél 
megélénkül. A legalacso-
nyabb éjszakai hőmérsék-
let 1 °C és 6 °C, a legmaga-
sabb nappali hőmérséklet 8 
°C és 14 °C között valószínű.

Szombaton is boron-
gós lesz az idő, kezdetben 
több, majd kevesebb helyen 

valószínű eső, zápor. Az 
északkeleti szél nagy terü-
leten megerősödik. A leg-
alacsonyabb éjszakai hő-
mérséklet 1 °C és 6 °C, a 
legmagasabb nappali hő-
mérséklet 8 °C és 14 °C kö-
zött valószínű.

Vasárnap a jelenlegi, még 
bizonytalan előrejelzések 

szerint felhőátvonulásokból 
zápor, a hegyekben hózápor 
lehet. Az északkeleti szelet 
viharos széllökések kísérik. 
A legalacsonyabb éjszakai 
hőmérséklet -3 °C és +3 °C, 
a legmagasabb nappali hő-
mérséklet 2 °C és 7 °C kö-
zött valószínű.

(forrás:femina.hu)

Pont a hosszú hétvégére romlik el az időjárás 
– Heti előrejelzés



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

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

szendviCspanel | ereszCsatorna
Cserepeslemez | trapézlemez

Kivitelezőknek 

nAgyKer- 
áron!

9700 Szombathely, Henger u. 4. | www.domoreshop.com
nyitva: Hétfőtől Péntekig 8:00 - 16:00 | tel: 06-94-505-000

Kandallók és cserékályhák
közvetlenül a gyártótól!

KaKasi 
hidegburKoló 
vállalKozás

vállalja burkolatok 
kivitelezését, 

bontástól az építésig 
garanciával.

+36-70/293-7111
www.kakasihidegburkolas.hu

KODEROLL KFT.
Tel.: 06-30/9361-535, 06-94/784-744

Email: konyatibor66@gmail.com

Redőny, 
nyílászáRók
gyártása és szerelése.
20-40% kedvezménnyel 

közvetlen a gyártótól!

Szombathely, Dolgozók útja 15. • Tel.: 94/511-470, 94/510-342
Nyitvatartás: H-P.: 7.30-16.00, Szo.: 7.30-12.00 •  www.harmatos.hu

Harmatos Kft.

Kí
ná
la
tu
nk
bó
l:   Vasanyagok

  Alumínium létrák
  Horgonyzott csatornák
   Salgó polcok
  Kerítés fonatok
  Rozsdamentes és zománcozott edények
   Konyhai eszközök és kiegészítők
  Füstcsövek, rostélyok
  Kéziszerszámok, csavarok

Kreatív sarok
n Néhány tavaszi ötlet, hogy mi minden készülhet fonálból, cérnából.

Vas megyei Szuperinfó 2018. március 14.8

Ha van otthon kartonpapír, 
akkor remek papír répa és 
papírtojás dekoráció készít-
hető, minimum három vagy 
több formát kell készíteni, 
középen meghajlítva a for-
mákat összeragasztjuk.

Újra divatba jöttek a kötött, horgolt 
ruhák, táskák és gyermek figurák

Anyukák, Nagymamák figyelem, di-
vat a kötött otthoni csizma, házicipő, 
vendég papucs!

Kötésben horgolásban 
picit jártas anyukák 
nagyon helyes állat 
figurákkal kedvesked-
hetnek gyermeküknek 
húsvétra.

WC papírgurigából hús-
véti nyuszi. A megmarad 
üres gurigát tetszőleges 
színre lefestjük. A szemet 
és az orrot akár rajzol-
hatjuk is, de kivághatjuk 
filcből, kartonból a for-
mát, bajusz és a fülek 
készülhetnek kartonból.

A kreatív ötletek 
támogatója:

Az ötletek és az alapanyagok nálunk beszerezhetők!

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
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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%

Veka Softline 82, 
3rétegű 48 mm-es üveggel

MFB
0%-os
kamattal

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

www.elektroalarmkft.hu

I M P R E S S Z U M
Ingyenes információs hetilap,

a Hungária Szuperinfó 
laphálózat tagja.

Kiadja: Maraton Lapcsoport-
Multivízió Kiadói Kft., 8200 
Veszprém, Házgyári út 12.

Felelős kiadó: Heffler György 
és Vida-Varga Andrea
ügyvezető igazgatók

Főszerkesztő: Heffler György
Lapigazgató: Farkas Anikó
aniko.farkas@maraton.hu

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

A Szerkesztőség fenntartja 
magának a jogot az 

olvasói levelek tartalmának 
szerkesztésére és közlésére.

Szerkesztőségünk a 
jogszabályokba ütköző, etikailag 

kifogásolható hirdetések 
közlésétől elzárkózik, a 

megjelent hirdetések tartalmáért 
és a nyomdai hibákért 
felelősséget nem vállal.

A legjobb konyhai trük-
kökkel ropogós lesz a sült 
krumpli, és a kenyér is so-
káig friss marad. Egyáltalán 
nem kell mesterszakácsnak 
lenni ahhoz, hogy a konyhá-
ban töltött idő végeredménye 
igazán tökéletes legyen. Ele-
gendő ismerni néhány apró, 
jól működő trükköt. Bizonyá-
ra sokan szembesültek már 
azzal, hogy az olajból kivett 
sült krumpli puha és ráncos 
lesz, a hús a klopfolás ellené-
re rágós marad, és legyünk 
őszinték, a kenyér pedig már 
másnap sem az igazi. Szeren-
csére nem muszáj megszokni 
a mindennapi bosszúságo-
kat, néhány ügyes praktika 
éppen ezért született meg.

Szódabikarbóna 
a húshoz

A szódabikarbóna sokol-
dalú szer a konyhában, de 

nemcsak a takarítást köny-
nyíti meg. Elég megszórni, 
majd picit bedörzsölni vele 
a sütésre váró húsokat, vé-
gül négy órára fagyasztóba 
tenni őket. A szódabikarbó-
na szépen megpuhítja őket, 

ezután már csak le kell mos-
ni róluk a port, és lehet is sü-
tni. A végeredmény omlós, 
puha fogás.

A módszer természetesen 
csak friss hússal működik, a 
fagyásból felengedett húst 

ugyanis nem szabad már 
újrafagyasztani.

Ropogós, aranysárga 
sült krumpli

A tökéletes sült krumpli 
titkára sokan kíváncsiak, a 

frissen felvágott burgonya-
szeletek sajnos az olajból 
kivéve gyakran halvány-
sárgák, puhák, szottyosak 
lesznek, ami már egyáltalán 
nem gusztusos.

A ropogós és aranysárga 
krumplihoz a nagyjából egy-
forma szélesre vágott szele-
teket bő vízzel kell lemosni, 
majd vízzel és sóval picit át-
forralni, végül néhány órá-
ra a fagyasztóba tenni. Na-
gyon pepecselősnek tűnhet 
a módszer, a végeredmény 
mégis magáért beszél. Már 
felforrósodott olajban kell 
kisütni őket.

(forrás:femina.hu)

Miért hasznos a szódabikarbóna a hús sütésénél? 
És még 3 zseniális konyhai trükk

Szombathely, Körmendi u. 89. 
(a Citroën szalon helyén)

Körmend, Rákóczi út 51. 
(Mentőállomással szemben)

Tel.: 06 20 9891 938
www.vasiparketta.hu

Laminált 
parketták:

ajándék 
szegélyléccel és  

polifoammal!

Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

www.szuletett-ingatlan-szombathely.hu

Derkovitson másfél-
szobás téglalakás liftes 
házban 11,5 M Ft
Kámonban kétge-
nerációs szép állapotú 
családi ház 35,9 M Ft
Oladon 3 szobás, 
I. emeleti, erkélyes fel-
újított lakás 17,5 M Ft
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Nyílászáró és parketta szakkereskedés
Körmend, Rákóczi u. 23. –Tel.: 06-70/455-95-21
http://sekolo.ewk.hu –sekolo@sekolo.t-online.hu

Teljes kivitelezés, ingyenes felmérés, szaktanácsadás 
 Az akció 2018. március 14-től március 28-ig érvényes!

LAMINÁLT PARKETTA VÁSÁR -  
A KÉSZLET EREJÉIG!

- Laminált fa-, szalag-, svédpadló- és bambuszparketták
- Bútorlapszabászat és szerelvények, gyártás
- Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók
- Beltéri fa-, furnéros és dekor ajtók nagy választéka
- Fa ablakok 92 mm-es profillal, 3 rétegű üvegezés Ug=0,5 W/m2K

Nyílászárók:
• műanyag -42%
• fa -12%

április 14. 
BÉCS – HOFBURG 
A Habsburg császárok fényűző lakosztályainak és kincstárának megtekintése után megismerhetjük a Sisi 
Múzeumban az egykori udvari szertartási rendet és Erzsébet királyné személyes tárgyait, belvárosi sétán-
kat pedig mennyei illatú, frissen pörkölt bécsi kávé koronázza meg. Részvételi díj 7500 Ft/fő.

RÉGIÓS KIRÁNDULÓJEGY      
Látogasson el a Nyugat-Dunántúl egyik legdinamikusabban fejlődő barokk városába, Győrbe, vagy 
fedezze fel a leghűségesebb magyar város, Sopron szépségeit, esetleg barangoljon a történelmi emlé-
kekben bővelkedő egykori Savariaban, a mai Szombathelyen! 4900 Ft (2 fő részére)

VÁSÁROLJON, AJÁNDÉKOZZON ONLINE!
Egyedi ajándéktárgyak, vonatos bögrék, plüssök, kulcstartók, hűtőmágnesek, játékok, dísztárgyak, 
kártyák, ruhaneműk, hátizsák és könyvek széles választéka a GYSEV Webáruházban, ahol kirándu-
lásainkra is megválthatja jegyét! A csomagokat nem csak Pick Pack Pontokon, hanem az otthonához 
közeli vasútállomáson, kényelmesen, a pénztárak nyitva tartási idejében, személyesen is átveheti. 
Kellemes böngészést és vásárlást kívánunk!
www.gysev.hu/webaruhaz

TOVÁBBI TERVEZETT KIRÁNDULÁSAINK:
június 9. Kalandozás Steiermarkban – Riegersburg vára • július 21. Myrafälle vízesés és Bécsújhely
augusztus 11. Veszprém, a királynék városa és Herend • szeptember 8. Élményvonatozás a Semmeringbahnon 
október 20. Burgenland kincsei - Léka és Bernstein • december 8. Adventi hangulat Pozsonyban

PROGRAMAJÁNLÓ

Tel.: 06 99/577 212

Új 95 m2‑es nappali 
+3 szobás teraszos, 
kertes ház

35 millió Ft

Új 110 m2‑es 
nappali +4 szobás, 

teraszos, 
kertes ház

36 millió Ft

Béry Attila 06-30/937-0429
www.max2.hu | Szombathely, Király u.15.

Most Akció!
Ajándék 1 milliós konyhával!

Zseniális ötlettel rukkolt elő a BME, 
ebből a szobából kell kijutni

Az épület földszintjén ki-
alakított szabadulószobába 
érkezve a munkahelyen is 
előforduló, de a valósághoz 
képest eltúlzott munkahelyi 

szituációkban és konfliktus-
helyzetekben találják magu-
kat a jelentkezők. A 6-8 fős 
csapatoknak kb. 60 perc áll 
rendelkezésére a rejtvény 

megoldásához. A foglalko-
zást egyetemi kartól és szak-
tól függetlenül azoknak a 
hallgatóknak ajánlják, akik 
a munkaerőpiacra történő ki-
lépés előtt szeretnének ala-
posabban felkészülni életük 
meghatározó, új szakaszára.

 (forrás: www.eduline.hu) 

Könyvelő 
munkatársat keresünk!

Feladatok:
•  Társaság könyvelési 

feladatainak elvégzése 
(beszámoló nélkül)

•  Pénzügyi kimutatások 
készítése

•  Statisztikák készítése
•  Bevallások előkészítése
•  Adminisztratív feladatok 

elvégzése

elvárások:
•  Középfokú szakirányú 

végzettség
•  Szakmai tapasztalat

Amit kínálunk:
•  Nemzetközi hátterű, stabil 

munkahely, kiemelkedő 
sikerekkel

•  Kihívásokkal teli, önállóságot 
és szakmai fejlődést 
biztosító munkakör

•  Szakmai továbbképzési 
támogatás

•  Versenyképes jövedelem, 
béren kívüli juttatások, 
teljesítményarányos 
prémiumok, utazási 
költségtérítés

Fényképes  önéletrajzokat az alábbi címekre várjuk:
szemelyugy@hu.edilkamin.com, 

9600 Sárvár, Selyemgyár u. 6.
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RÉSZMUNKAIDŐS (4 ÓRÁS)
KONTROLLING MUNKATÁRS

munkakör betöltésére.

ROTO ELZETT VASALATKERESKEDELMI Kft.
9461 Lövő, Kossuth L. u. 25. 
Tel.: 99/534-138 vagy 99/534-139
E-mail: agnes.pozsgai@roto-frank.com vagy  
agnes.korsos@roto-frank.com

Szakmai önéletrajzát az alábbi címre várjuk:

Főbb feladatok: 
•  aktív részvétel a tervezésben, 

előrejelzések készítésében
•  lokális és regionális vevő- és 

piacelemzések készítése 
•  rendszeres, illetve ad hoc 

kontrollingjelentések, elemzések 
összeállítása, működtetése, fejlesztése

•  társosztályok részére kimutatások 
készítése

•  havi, negyedéves, éves jelentések 
készítésében való részvétel.

Munkarend:  
alkalmazotti munkarend.

Munkavégzés helye:  
Lövő.

A világhírű ROTO cégcsoport magyarországi  
kereskedelmi vállalata, a ROTO ELZETT  

VASALATKERESKEDELMI Kft. pályázatot hirdet

Elvárásaink:
•  felsőfokú közgazdasági vagy  

pénzügyi/számviteli végzettség
•  kontrollingterületen szerzett  tapasztalat
•  kommunikációs szintű  

angol- és/vagy németnyelv-tudás
•  MS OFFICE-, különösen Excel-ismeret
•  jó analitikus készség, logikus gondolkodásmód
•  önállóság, kezdeményezőkészség
•  pontosság, megbízhatóság
•  elkötelezettség, csapatszellem.

Amit kínálunk: 
•  versenyképes jövedelem
•  13. havi fizetés
•  munkába járáshoz utazási hozzájárulás
•  étkezési hozzájárulás
•  kedvező munkakörülmények
•  dinamikus, fiatal csapat, kiváló munkahelyi 

légkör, folyamatos fejlődési lehetőség.

Nyílászáró szaküzletünkbe

keresüNk 
azonnali kezdéssel 

munkájára igényes, 
precíz, kommunikatív, 

önállóan dolgozni tudó 

muNkatársat.
Jelentkezés: 

0630/491-7740

Ják térségébe, korszerű 
szarvasmarha 

telepünkre 
keresünk 

munkatársakat 
két napos munkarendbe.
A bejárás buszbérlettel és 

munkásszállással megoldható.
Érdeklődni : 

+36/30/7586046 
számon lehet.

Arborétumban dolgozhatnak a japán irodisták
Egy japán kreatív ügynökség új irodája, olyan lett az átalakítás után, mint egy arborétum: a belső terekben 
rengeteg a növény, természetes fény világítja meg az irodát – írja az iroda.hu oldal. Tokió belvárosában alakí-
tották ki ezt a nagyjából 200 négyzetméteres egyterű irodát, így akarják együttműködésre és kommunikáci-
óra bírni a munkatársakat – írják.

Állás
Oktatás

n Ma már bevett gyakorlat az egészségügy szá-
mos területén, az állatok terápiás céllal történő 
foglalkoztatása.

Emellett számtalan kuta-
tás igazolta azt is, hogy az 
állatok közelsége segíthet 
a stressz csökkentésében, 

a konfliktuskezelésben így 
az emberi kapcsolatok mi-
nőségére is pozitív hatást 
gyakorol.

Éppen ezért külföldön 
már egyre gyakoribbak az 
állatbarát munkahelyek. 
A Profession.hu legfris-
sebb kutatása azt vizsgál-
ja, hogy hazánkban milyen 
a megítélése az állatbarát 
munkakörnyezetnek.

Igény sincs az állatbarát munkahelyekre

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja honlapján talál-
ható napi statisztika alapján, 2018. 
március 13-án az alábbi adatok sze-
repelnek:
–  álláshelyek száma: 4886 db
–  önéletrajzot leadott álláskeresők 

száma: 99 fő

Sabina Zrt az alábbi pozíciókba várja a jelentkezőket:

varrónő,takarítónő, 
betanított SZabáSZ, 

raktároS/üZemkiSZolgáló.
Érdeklődni a 94 513-951-es 

telefonszámon lehet.

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 vál-
lalat, melynek sikere a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon 
alapul. Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, vala-
mint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget 
biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Szombathelyi csapa-
tunkba az alábbi pozícióra várjuk a jelentkezéseket!

Gépkezelő
Referencia kód: SZI
Főbb feladatok:
•  gyártási megbízások elindítása 
•  gyártási megbízáshoz kapcsolódó ellenőrzések elvégzése, dokumen-

tálása
•  présgépek, mérőállomások beállítása, folyamatos üzemeltetésének 

fenntartása
•  szerszámcsere, gépek átszerelése, átállítása
•  szerszámok és anyagok előkészítése, visszatárolása, mérések, cso-

magolások elvégzése
•  folyamatos termelés biztosítása a hozzátartozó termelőgépeken
Az álláshoz tartozó elvárások:
•  középfokú, műszaki végzettség
•  felhasználói szintű számítógépes ismeret
•  nyitottság az új ismeretekre
•  rugalmas, pontos, precíz és dinamikus munkavégzés
Amit kínálunk:
•  versenyképes jövedelem
•  kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
•  fejlődési, előrelépési lehetőség
•  térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Körmend, Jánosháza
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek várják, 
hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk. 
Várjuk, hogy személyesen megismerhessük!
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Te lehetőséged!

A mi álláskínálatunk

a

Nestlé Hungária Kft.
9737 Bük, Darling utca 1. • Tel.: 94/558-800 • job.buk@purina.nestle.com

Üzemviteli elektromos 
karbantartó

Feladatok:
•	  Az üzem termelési folyamatainak 

műszaki biztosítása.
•	  Lakatosipari, mechanikai és villamos 

ipari javítások elvégzése.
•	  A felmerülő üzemzavarok gyors és 

szakszerű elhárítása, dokumentálása.
•	 Ellenőrzési és karbantartási feladatok 

elvégzése.

Elvárások:
•	  Szakirányú villamos végzettség.
•	  A gépek működésének és mechanikai, 

valamint villamos működési elvének 
alapos ismerete.

•	  A műszaki rajzok ismerete. Villamos és 
gépészeti rajzolvasási ismeretek.

•	  Önálló munkavégés.
•	  Jó problémamegoldó képesség.

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.

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, Kőszeg irányából.

műszakvezető
Feladatok:
•	  A vonatkozó terület adott termelési 

tervvel összhangban történő irányítása, 
működtetése.

•	  Termékminőség biztosítása
•	  A biztonsági előírások maradéktalan 

betartatása.
•	  Az általános rend és tisztaság fenntartása 

és fenntartatása az utasítások szerint.
•	  Területi fejlesztési projektek koordinálása

Elvárások:
•	  Középfokú végzettség
•	  Jó kommunikációs és vezetői készség
•	  Rendszerben való gondolkodás
•	  Jó problémamegoldó képesség
•	  Következetesség

A szentgotthárdi
GOTTHARD THERME HOTEL

&
CONFERENCE****

a következő pozícióra keres munkatársat:

RECEPCIÓS
Elvárás:
– Német nyelv középfokú ismerete
– Jó kommunikációs készség
– Határozott, magabiztos fellépés
– Megbízhatóság, önállóság

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Fényképes önéletrajzát az alábbi e-mail címre várjuk:

cecilia.olasz@accenthotels.com

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft.

Répcelak
Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 
2001. májusától pedig 100%-os magyar tulajdonban, LISS 
Kft. néven gyártjuk és forgalmazzuk a szóda- és habszifon 
készülékeket is. Patronok széles skáláját kínáljuk a hazai és 
a világpiacon egyaránt.
Az alábbi munkakörökben keresünk új kollégákat:

MECHANIKAI 
KARBANTARTÓ

(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, 
GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)

Feladatok:
•  Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása
Elvárások:
•  Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat- előny: 

elektromos karbantartói tapasztalat
Amit kínálunk:
–  KLASSZIKUS 3 MŰSZAKOS MUNKAREND! 

– SZABAD HÉTVÉGE!
–  40% MŰSZAKPÓTLÉK
–  FIZETETT TÚLÓRÁZÁSI LEHETŐSÉG!
–  MINIMUM HAVI NETTÓ 25.000 Ft BÉREN KÍVÜLI 

JUTTATÁS
–  MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BUSZJÁRAT 

(Celldömölk-Kemenesmihályfa-Kemenessömjén-
Ostffyasszonyfa-Csönge-Uraiújfalu-Nick útvonalon és a 
Sárvár-Rábasömjén-Rábapaty-Jákfa-Zsédeny-Hegyfalu-
Vasegerszeg-Vámoscsalád útvonalon)

–  13. HAVI JUTTATÁS
Amennyiben hirdetésünk felkeltette 

érdeklődését, kérem, hogy juttassa el önéletrajzát 
az alábbi elérhetőségek valamelyikére:

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft. 

9653 Répcelak, 
Carl von Linde út 1.

web: www.liss.hu 
e-mail: karrier@liss.hu

Állást keres?
Állást kínál?

Keresse minden 
szerdán 

postaládájában
a Vas megyei 
Szuperinfót!



2018. március 14. Vas megyei Szuperinfó 13

n Időről időre elfordulhatnak olyan szakmai rendez-
vények, amelyeken részt kell vennünk. Íme, a viselke-
dés aranyszabályai!

Legyen az egy konfe-
rencia, kapcsolatépítő ren-
dezvény, munkaebéd vagy 
workshop, karrierünk so-
rán számtalan alkalommal 
kerülhetünk olyan helyzet-
be, hogy szakmai rendezvé-
nyeken kell megjelennünk. 
Ilyenkor nem csoda, ha van 
bennünk egy kis bizony-
talanság, hiszen az ehhez 
hasonló protokolláris ese-
ményeknek megvannak a 
saját szabályai, amiket illő 
betartanunk.

Íme, egy kis gyorstal-
paló, ami segít eligazod-
ni a viselkedési szabályok 
útvesztőiben!

Konferencia
Szinte minden héten ér-

kezhet postafiókunkba meg-
hívó egy-egy rendezvény-
re, de fontos, hogy mindig 

csak olyan alkalmakon je-
lenjünk meg, ahová a házi-
gazda a részvételt írásban 
korábban visszaigazolta. Ha 
az utolsó pillanatban derül 
ki, hogy nem tudunk részt 
venni, mindenképpen jelez-
zük írásban, és utólagosan 
kérjünk írásbeli összefog-
lalót a rendezvényről, ha 
készül. Ezzel is kimutatva 
érdeklődésünket.

Érkezés: a hivatalosan 
meghirdetett kezdet előtt 
15 perccel, időt hagyva a 
regisztrációra. A rendez-
vény teljes időtartama alatt 
viseljük a rendelkezésünkre 
bocsátott névjegy kitűzőt és 
ügyeljünk arra, hogy amikor 
hozzászólunk, mindig mu-
tatkozzunk be és említsük 
meg, mely céget képvisel-
jük. Az előadóhoz intézett 
részletesebb kérdéseket és 

hozzászólásokat időzítsük 
a szünetre, ne pedig a gyors 
kérdésekre és válaszokra 
fenntartott fél órára, amely 
egy-egy előadást követ.

Munkaebéd-
munkavacsora

Ahogyan késni nem il-
lendő, ugyanúgy jóval ko-
rábban érkezni sem érde-
mes. Fogadásra, ebédre, 
vacsorára a meghívóban jel-
zettnél 10-15 perccel koráb-
ban nem illik megérkezni. 
Ha mégis ott vagyunk, fog-
laljuk el magunkat valami-
vel, és a megadott időpont 
előtt néhány perccel lépjünk 
be. A munkaebéd, munkava-
csora helye általában a válla-
lat, intézmény vagy egy ven-
déglő étterme.

Érkezés után először a be-
járat közelében tartózkodó 
házigazdát, háziasszonyt 
üdvözöljük. Kisebb, 10-20 
fős szakmai ebéd, vacsora-
meghívás alkalmával a már 

korábban megjelenteket is 
külön-külön kell köszönteni. 
Nagy létszámú, 50-100 fős 
ebédek vagy fogadások al-

k a l m á v a l 
elég, ha csak a vendégfoga-
dókat üdvözöljük.

Ezek a rendezvények ol-
dott légkörűek és kevés for-
malitást igényelnek. Nin-
csenek pohárköszöntők és 
nincs protokolláris ültetési 
rend, általában azok ülnek 
egymás mellett vagy egy-
mással szemben, akik nap-
közben a tárgyalások során 
partnerek.

Kézfogás
Minden személyes szak-

mai kapcsolat egy kézfogás-
sal kezdődik. Legyen hatá-
rozott, de soha ne túl erős. 

Kerüljük a gyenge, „döglött 
hal” érzetű kézfogást is.

Alapszabályok:
– a nő nyújtja a kezét a 

férfiaknak
– az idősebb nyújtja a ke-

zét a fiatalabbnak
– a főnök nyújtja a kezét a 

beosztottnak
– a magasabb rangú 

személy nyújtja a kezét 
az alacsonyabb rangúnak

Névjegy
Ha átvesszük valaki 

névjegyét, azt mindig a 
vendég előtt érdemes meg-
nézni és elolvasni. Ne te-
gyük el a táskánkba anél-
kül, hogy rápillantottunk 
volna, a legnagyobb tabu 
azonban a névjegy elha-
gyása. Soha ne hagyjuk 
ott az asztalon a mások-
tól kapott névjegyet, ez 

ugyanis az egyik legna-
gyobb udvariatlanság.

A névjegy sosem a kapcso-
latfelvétel vége, inkább csak 
a kezdete. Még aznap, de 
legkésőbb másnap küldjünk 
levelet a rajta található e-ma-
il címre, melyben megerő-
sítjük az elhangzottakat és 
megköszönjük a lehetőséget 
a bemutatkozásra. Különö-
sen fontos ezt megtenni, ha 
véletlenül nem volt nálunk 
névjegykártya, így egyolda-
lú volt a kapcsolatfelvétel.

Így viselkedjünk munkahelyi rendezvényeken

Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

raktáros
pozícióba munkatársat keres.

Elvárások: Anyagok átvétele, bevételezése. 
 Anyagok kiadása a raktáron lévő készlet-
ből, szállítólevél készítés.  Anyagmozgatási 
feladatok ellátása.
Feltételek: Gépészeti, villamosipari anyag-
ismeret.  Hasonló területen szerzett tapasz-
talat.  Számítógépes ismeret. B kategóriás 
jogosítvány.  Targoncavezetői engedély.

Fényképes önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció megjelölésével.

A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, autóipari beszállító. Ma-
gyarországon 1995 óta aktív, telephelye Jánosházán (Vas-, Zala- és Veszprém megye 
határán) található. Bőrszabászattal foglalkozunk, mintegy 900 alkalmazottal.

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

BETANÍTOTT MUNKÁS
Amit kínálni tudunk
•  Versenyképes juttatások
•  Műszakpótlékok
•  Béren kívüli juttatások (cafeteria, jelenléti bónusz)
•  Nem alkalmazunk munkaidőkeretet, túlórák a hó végén 

kifizetésre kerülnek
•  2 műszakos (délelőtt 06-14 h, illetve délután 14-22 h) 

vagy állandó éjszakás (22-06 h) munkarend
•  Ingyenes céges buszjárat
•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány 

juttatás
•  Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
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

LeATHer, VALue of nATure

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!

RO-CAL Cipőgyártó Kft.
Cipőipari vállalkozásunk cipőalja üzembe

férfi munkavállalókat keres 
betanulási lehetőséggel.

Amit kínálni tudunk:
6-14 óráig egyműszakos foglalkoztatás, havibér, 

étkezési utalvány, százalékos bónusz, plusz juttatás 
(pénzbeli, étkezési utalvány), 3 hónap betanulási idő

Cipőipari végzettség előny, de nem feltétel.
Betanulási lehetőséget biztosítunk.

Jelentkezés és a munkavégzés helye: 
Szombathely, Söptei út 17.

A VILLSZÖV ZRt. 
2018-ban is várja az 

új munkAVáLLALók 
jelentkezését!

Az újévben új bérezéssel, 
változatos munkarend 

variációkkal várjuk Önöket!

Jelentkezzen 
opeRátoRnAk!

Jelentkezni telefonon a 
94/500-818-as 

telefonszámon, az 
info@villszov.hu 

e-mail címen, 
személyesen a portán 
jelentkezési lap kitöltésével, 

illetve a minden szerdán 9 órakor 
tartandó tájékoztatón lehet.

65 éves a VILLSZÖV
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BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

GYŐR-MOSON-SOPRON
MEGYE

140000 Ft-tól 

Több műszakos munkarend

AZ AUTÓIPARBA

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

próbaidő után akár
nettó

200000 Ft-ig 
 +cafetéria/hó

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

AJKA, NOSZLOP

BOCK HUNGÁRIA KFT. 

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

K E R E S Ü N K

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

06 70 315 8492

Vulcano energia megújuló energetikai 
rendszerekkel foglalkozó cég

Árubeszerző-
anyagkiszÁllító

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:
–  anyagok beszerzése, majd helyszínre 

szállítása
– anyagmozgatási feladatok ellátása

Feltételek:
– B kategóriás jogosítvány
– targoncavezetői engedély előny

Fényképes önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció megjelölésével.

A jelentkezéseket az alábbi címre kérjük küldeni:
Pannontej Zrt. 9653 Répcelak, 
Vörösmarty u. 1. 
vagy allas@pannontej.com

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

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

ADAGOLÓGÉP- 
KEZELŐ
SAJTFŐZŐ
KARBANTARTÓ
TRAKTORVEZETŐ
Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Korrekt betanulási időt biztosítunk.

n Egy pasadenai gyorsét-
teremben debütált a ham-
burgesütő robot, de nem 
voltak teljesen elégedet-
tek a munkájával – írja az 
Origo.

Flippy követi a sütőlapra 
felhelyezett húspogácsák 
és húsok állapotát, magától 
megforgatja azokat, továb-
bá a már megsült húspogá-
csákat ráteszi a kikészített 
zsemlékre – írják.

A CaliBurger vezetői sze-
rint azért volt szükség a ro-
botra, mert nagy a mun-
kaerőhiány, küzdenek a 
fluktuációval, mivel a mun-
ka elég unalmas, a fizetés 
nagyon alacsony. A mun-
kavállalók hamar felmon-
danak, voltak, akik inkább 
Uber sofőrnek álltak.

Hatalmas tömeg volt kí-
váncsi Flippy debütálására, 
és bár a robot 200 húspogá-
csát süt meg óránként, ez 

kevésnek bizonyult. A prob-
lémát az jelentette, hogy a ro-
bot csak akkor tudja kellően 
végezni a munkát, ha nagy 
távolság van a húspogácsák 

között, így összességében 
az emberi munkaerő több 
hamburgert tud készíteni 
egy műszak alatt.

(www.hrportal.hu)

Munkába állt a grillező robot

MUNKAVÉGZÉS HELYE:

Ingyenes szállás 
Utazási költségtérítés

Előlegrendszer

AMIT BIZTOSÍTUNK:

BOS AUTOMOTIVE 
P. M. BT.

nettó140000-200000 Ft 
+cafetéria/hó 

Több műszakos munkarend

/nyugatimelo www.jobmotive.hu

Hosszú távú munkalehetőség, 
kiváló munkakörnyezet.

MOSONSZOLNOK, 
GYŐRLADAMÉR

06 70 639 9920

BETANÍTOTT DOLGOZÓKAT KERESÜNK

AZ AUTÓIPARBA

Alkalmazotti 
státusz

Fix bér 
és bónusz

Rugalmas 
munkavégzés

4x

Feladatok:
• kiváló ügyfélszolgáltatás 
   nyújtása ügyfeleinknek
• pénzügyi termékek értékesítése

Amit elvárunk:
• magabiztos fellépés
• kitűnő kommunikációs képesség
• eredményorientált személyiség

Előnyt jelent:
•  államilag elismert OKJ  

biztosításszakmai szakképesítés
• függő vagy független biztosításközvetítő 
   hatósági vizsga
• felsőfokú végzettség

Amit kínálunk:
• alapbér
• bónuszlehetőség
• mobiltelefon
• üzemanyagköltség-térítés
• karrierlehetőség
• rugalmas munkaidő

Kereskedelmi
munkatársakat
keresünk

Jelentkezés:
karrier.provident.hu

karosszérialakatos 
és festő-mázoló 

munkakörbe.
Elvárások: szakmunkás végzettség. 

Munkarend: 1 műszak.
Jelentkezni lehet az alábbi telefonszámon: 

+36 20 257-5057.

A SZOVA Nonprofit Zrt. 
felvételt hirdet
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INGATLAN

VALÓBAN ÁRON ALUL eladó egy felú-
jított családiház KÖRMEND mellett
Szombathelytől 20 percre! A ház 128
m2, 3 szobás, garázzsal, pajtával és
pincével. A telek 1681 m2. Érdeklőd-
ni: 06/30 235 8487.

Lukácsházán összközműves 1901m2-
es építési telek eladó. Tel.: 06-20/278-
3220

JÁRMŰVEK

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

RONCSAUTÓ ÁTVÉTEL HIVATALOS BON-
TÁSI ÁTVÉTELI IGAZOLÁSSAL. SZÁLLÍ-
TÁS MEGOLDHATÓ. ÉRD.: 99/532-038

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

TÁRSKERESÉS

50 Jähreiger Mann sucht Frau fürs le-
ben: +43-677/624-19626.

SZOLGÁLTATÁS

Redőnyakciók
60-70%-os árakon visszavonásig.

Reluxa, szalagfüggöny, napellenzők,
harmonikaajtók, szúnyoghálók szerelése, javítása.

Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/99-42-258

Vizes-salétromos falak? Átütő megol-
dás acéllemezzel, 21,5 év garanciával!
Telefon:06-30/293-8685, www.drfal.hu

" Redőnyjavítás, redőny készítés! Gurt-
nicsere akár még ma! Péter úr! 06-20/
414-9838!”

Villanybojler vizkőtelenítést, javítást,
villanyszerelést, villanytűzhely javítást
vállalok. 06-20/478-3825

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

OKTATÁS

Bolti eladó, Boltvezető, Szakács, Cuk-
rász, Pincér, Vendéglátásszervező, Ven-
déglátó üzletvezető, Vendéglátó Eladó,
Aranykalászos Gazda OKJ tanfolyam.
06-70/637-4750. www.minervakft.hu
(E-000909/2014/A001-A011)

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

Matematika tanár 33 év gyakorlattal,
korrepetálást és vizsgákra való felkészí-
tést vállal. 06-20/334-4334

ÁLLÁS

Lovastelepre (Lövő környékére) ÁLLAT-
GONDOZÓT tereprendezésre keresünk.
Nyugdíjasok és hölgyek jelentkezését is
várjuk: +36-20/936-4284.

Pálinkás cég tapasztalattal rendelkező
üzletkötőt keres. Fényképes önéletraj-
zokat várjuk: magnairoda@gmail.com

Ich suche deutschsprechige PUTZFRAU
für Österreich: 0043-677/624-19626.

Pá lyá z at i
f e l h í v á s

Kiíró neve, elérhetősége: SZOVA Nonprofit Zrt.,
telefon: +36 94 314 040, fax: +36 94 314 743,
e-mail: titkarsag@szova.hu, internet: www.szova.hu

Tárgy: A SZOVA Nonprofit Zrt. tulajdonában
álló szombathelyi Tófürdő – Műjégpálya terü-
letén (9700 Szombathely, Kenderesi út) talál-
ható vendéglátó egységek üzemeltetése.

Szerződés meghatározása: Szolgáltatási szerződés
2018.06.01-től 2018.08.31-ig tartó nyári Tófürdő szezonra és
2018.11.01-től 2019.02.28-ig tartó téli Műjégpálya szezonra,
mely egy alkalommal opcionálisan, rögzített feltételek alap-
jánmeghosszabbítható.

Az ajánlattételi dokumentáció átvételének módja,
időtartama: Az ajánlattételi dokumentáció a SZOVA Non-
profit Zrt. központi irodaházában vehető át (9700 Szom-
bathely, Welther Károly u. 4. – Vezérigazgatói titkárság)
2018. március 23-án 12.00 óráig.

A pályázat beadási határideje:
2018. március 28. szerda, 11.00 óra.

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

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

Ács, bádogos munkatársakat, csapatokat
azonnali belépéssel felveszünk
önálló munkavégzésre, itthoni és

külföldi munkákra!
Tel.: +36-20/912-3497
és +36-20/253-8155.

VEGYES

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

KÖNYVEKET, porcelánokat, festménye-
ket, bútorokat, órákat, dísztárgyakat,
komplett hagyatékot VÁSÁROLOK.
0620/415-3873.

Vásárolok régi bútorokat, disznóvágási
felszereléseket, dunnákat, párnákat,
szarvasagancsot /engedéllyel rendelke-
zőtől, hagyatékból/ 06-70/322-2437

Agancsvásár! Hullott szarvasagancsot
7000 -18.500 Ft/kg-ig, trófeákat
100.000 Ft/db-ig vásárolok engedéllyel.
06-30/611-3866

Kerti munkát vállalok, metszés, perme-
tezés, rotációs kapálás, fűnyírás, sö-
vénnyírás. 06-30/342-9248

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

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

Ács, tetőfedő, bádogos vagy ebben jár-
tas munkatársat keresünk. Elérhető havi
nettó bér 340.000,-Ft. 06-70/362-6776

Veszprém

Szombathely

Keszthely

Hévíz
Zalaegerszeg

Nagykanizsa
Kaposvár

Siófok

Székesfehérvár

Érd

INTERJÚK, CIKKEK, 
HASZNOS ÖTLETEK 
A CSALÁD MINDEN 
TAGJÁNAK 3-99 ÉVES KORIG

• Óvoda- és iskolaválasztás. Iskolaérett? Menjen vagy maradjon? 
• Negyvenes férfi társat keres
• Harmónia és tisztaság – Lakberendezési és feng shui tippek. 
• A természet gyógyító ereje
• A kiegészítők ereje – Amitől a stílusunk igazán nőies lehet!
• Hogyan válasszunk átmeneti kabátot?    

SZÉPSÉG-EGÉSZSÉG MELLÉKLET
• Tavaszi vitaminkúra az egész családnak
• Egészség a kezedben: Mire jó a Smovey torna?
• Intim egészség

Keresse városunk és a környék 
legforgalmasabb csomópontjain, kereskedelmi helyein, 

illetve ügyfélszolgálati irodáinkban!

MEGJELENT 
A CSALÁDI LAPOZÓ LEGÚJABB SZÁMA!

Sztárinterjú
Horgas Eszter fuvolaművész a családról, az anyaságról és a karrierről

FÓKUSZBAN A CSALÁD!

Programajánló 
6 megyéből
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Minőségi nyílászárók!

Kedves Olvasóink 
és Partnereink,

ügyfél
szolgálati 

irodánk 
a nemzeti ünnepre 

való tekintettel 
március 14‑18‑ig 

zÁrVa 
lesz!

Megértésüket 
köszönjük!

Hamisítatlan 

falusi 
disznóvágás!

Hurka, kolbász, 
evés-ivás, dínom-

dánom. Egésznapos 
gasztronómiai kirándulás 

az egész családnak!
Sok szeretettel várunk 

minden érdeklődőt!

JegyiNFoRmáciÓ: 
14 éves korig díjtalan 

belépés. 
14 éves kor felett 2500 Ft. 
Lukácsházi lakosoknak a 

belépődíj 1000 Ft.
A belépőjegy kóstolási 

lehetőséget is tartalmaz a 
kemencés helyszíneken.

További információ a 
www.lukacshaza.hu 

oldalon.

Disznóvágás
Szomszéd, holnap disznót vá-
gunk, kellene egy 
kis segítség!
Adjak kést, vagy 
valami edényt?
Nem, disznót!!!


