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ÁLLÁSBÖRZE
9-10. oldal

BANKKÁRTYÁS FIZETÉSI 
LEHETŐSÉG, KÁRTYÁS 
ÉTKEZÉSI UTALVÁNYT 

ELFOGADUNK!

Szombathely, Thököly út 39. Tel: 30/539 7587 
H: 7-14, K-P: 7-17 SZo: 7-12 V: Zárva
Szombathely Vásárcsarnok Tel: 30/559-3965
Nyitva: H: zárva, K-Cs: 6-13, P: 6-14, Szo: 6-12, V: 7-11
Körmend, Sport út 2. Tel: 70/491-0590
Nyitva: H: 7-17, K-P: 6:30-17, Szo: 7-12

SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓ HELY!  

SZÉPKÁRTYA ELFOGADÓ HELY!  

EXTRATOP ÁRAS TERMÉKEK
Tepertőkrém 250 g/dob 399/db 1596/kg
Zsír 1 kg 899 Ft/kg
Lecsókolbász 839 Ft/kg
Véres-Májas Hurka 899 Ft/kg  
Cserkészkolbász 999 Ft/kg
Disznósajt vcs. 1399 Ft/kg  
Körmendi Vastagkolbász csípős paprikás 1699 Ft/kg
Szafaládé 1099 Ft/kg
Soproni-Olasz-Löncs 1099 Ft/kg
Virsli Sajtos 1199 Ft/kg
Parasztmájas 1199 Ft/kg
Vadász karikás 1399 Ft/kg
Nyári turista 1499 Ft/kg
Körmendi Extra Sonka 1999 Ft/kg
Füstölt tarja 1999 Ft/kg
Füstölt comb 1999 Ft/kg
Kocsonya 0,3 dl/db  669 Ft/db  2230/l

Csirke farhát 259 Ft/kg
Csirke szárny 569 Ft/kg
Csirke egészben 619 Ft/kg
Csirke comb 589 Ft/kg
Csirke mell csontos 1099 Ft/kg

TOP ÁRAS TERMÉKEK
Sertés fehércsont 5 Ft/kg
Sertés máj 399 Ft/kg
Apróhús 70% 899 Ft/kg
Karaj csontos 1099 Ft/kg
Comb 1129 Ft/kg
Tarja csontos 999 Ft/kg
Tarja csont nélkül 1209 Ft/kg
Sertés szűzpecsenye 1656 Ft/kg
Bőrös császárszalonna csontos

 1069 Ft/kg

Érvényes:
2019. február 11 – február 24-ig
Az árváltozás jogát fenntartjuk!

Az árak Forintban értendők,
az ÁFA-t tartalmazzák! 25
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AKCIÓS 
KÍNÁLATUNK!

Horváth Szabina
független ingatlanszakértő

+36 70 679 3393
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Kőszegen, Gyöngyös utcában 
földszinti, kétszobás, felújított 

téglalakás udvari parkolóval eladó.
Ügyfelem részére keresek 

Szombathelyen szép állapotú, 
2-3 szobás, erkélyes 

téglalakást 2. emeletig.

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

ÁFA mentes napok: január 14-től február 28-ig.

AKCIÓ!

27%

ÁFA

komplett szemüveg vásárlásakor a 
végösszegből az áfát leszámítjuk!

Érvényes: Komplett  új szemüveg és  napszemüveg (vagy dioptriás 
napszemüveg) vásárlásakor a végösszegből 27% kedvezmény!

Kontaklencse és ápolószer együttes vásárlásakor 13,5% kedvezmény!
A kedvezmény az új megrendelésekre vonatkozik, január 14-től február 28-ig érvényes. Részletek az üzletben.
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Szombathely, Körmendi u. 89.
(a Citroën szalon helyén)

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

Laminált 
parketták:

AJÁNDÉK 
SZEGÉLYLÉCCEL ÉS  

POLIFOAMMAL!
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A bolyaisok nyerték 
a városi gólyaavatót

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium ki-
lencedikesei nyerték meg a VIII. Városi Gólyaavatót. Az idei verseny a mesékről szólt – no meg 
a játékról és a jó hangulatról. Cikk a 2. oldalon.          Fotó: szombathely.hu

Problémát jelent Önnek 
az internetezés, 

emailek küldése, online 
ügyintézés, okostelefon 

használata? 

Akkor jöjjön el 35 órás, 
államilag támogatott  

ingyenes képzésünkre! 
35 órás tanfolyamok 

indulnak 65 év alattiaknak 
Szombathelyen.

Jelentkezés 
a 70/392-3688 vagy 

30/270-7517 számokon. 
www.mondo.hu
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Kis kedvenceink: a 
hörcsögök, papagájok, 
teknősök

Dr. Varjú Gábor
klinikus szakállatorvos

Ebben a cikkben nem 
kiskutyákról és kismacs-
kákról lesz szó, hanem a 
sokak által tartott, és egyre 
népszerűbb kedvtelésből 
tartott kisállatokról, hör-
csögökről, papagájokról, 
teknősökről. Mind több 
ilyen állatkát vizsgálunk 
és kezelünk, sőt műtünk is, 
érdemes hát erről beszélni.

Kiterjedt teknős praxist 
folytatunk. A leggyako-
ribb betegség az ékszer-
teknősök kalcium és A-vi-
tamin hiánya. Alapvetően 
hibás a teknősöket szá-
rított rákkal, lisztkukac-
cal etetni, szintén gyakori 
gond filézett húsok, pari-
zer adása. Ezekből az ele-
ségekből teljesen hiányzik 
a mész és kevés a vitamin. 
A helytelen takarmányo-
zás megbosszulja magát 
páncéllágyulás, szemduz-
zanat a következmény. 
Adjunk inkább szárított, 
vagy fagyasztott kishalat, 
tubifexet esetleg vízicsigát. 
A kalcium hiány szintén 
gyakori a leguánoknál és 
a szárazföldi teknősöknél. 
Végtag duzzanatok, torzu-
lások, nemritkán törések 
adódnak. Megelőzhető a 
zöldségfélék mellett kevés 
macskakonzerv rendsze-
res adásával.

Tengerimalacok szintén 
sűrűn „jönnek” vizsgálatra. 
Leggyakoribbak a külön-
féle bőrproblémák, sok-
szor csak vakarózás ész-
lelhető, de jellemző az erős 

szőrhullás is. A kiváltó ok 
legtöbbször atkás fertő-
zés, vagy bőrgombáso-
dás. Mindkét eset állator-
vosi kezelést igényel. Sok 
malac küzd fogtúlnövés-
sel. A zápfogakon fog-
csúcs képződik, a rágás, 
nyelés fájdalmas lesz, az 
állat akarna enni, de nem 
tud, hamar leromlik. Alta-
tásban távolítjuk el a túlnőtt 
fogakat.

Az aranyhörcsög vár-
ható életkora 2-3 év. Igen 
gyakoriak a daganatos 
növedékek, viszont ezek 
általában jól műthetőek, az 
altatást megfelelően vise-
lik, a sebgyógyulás gyors.

Papagájoknál a csőr 
és a lábvégek rühössé-
ge sűrűn jelentkezik. Az 
érintett területeken fehé-
res mészszerű felrakó-
dás alakul ki. A problé-
mát cseppentős állat-
gyógyszerekkel jól tudjuk 
orvosolni. Hullámos papa-
gájoknál is igen gyakoriak 
a daganatok, de sokszor 
műthetőek.

Egyre többen tarta-
nak kedvtelésből nyulat, 
főleg törpenyulat. Két fer-
tőző betegség van, ami 
ellen célszerű beoltatni az 
állatot. Az egyik a myxo-
matosis, a másik a nyu-
lak vérzéses betegsége 
(RHD). Mindkét betegség 
gyógyíthatatlan, viszont 
védőoltással jól megelőz-
hető, melyet évente ismé-
telni illik.

ÁLLATKÓRHÁZ
Védőoltások, 
veszettség elleni 
oltások
–  4D ultrahang
–  vérvizsgálat helyben, 

saját laborunkban
–  video endoszkóp
–  számítógépes EKG

Szombathely, Bartók Béla krt. 9/B
Tel.: 94/310-034

www.allatkorhaz.com

Mikrochip-beültetés
–  altatógépes vagy 

infúziópumpás altatás
–  röntgenvizsgálatok, 

diszplázia szűrés
–  lágyszervi-, 

onkológiai- 
és csontműtétek

–  Törzskönyv ügyintézés, 
állatútlevél

TIERKLINIK

ÁLLATPATIKA • KUTYAKOZMETIKA
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n Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bolyai Já-
nos Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium kilen-
cedikesei nyerték meg a VIII. Városi Gólyaavatót. 
Az idei verseny a mesékről szólt – no meg a játék-
ról és a jó hangulatról.

A sorban immár a nyol-
cadik városi gólyaavatón 
ezúttal is a szombathelyi 
középiskolák kilencedikes 
osztályai közül azok vehet-
tek részt, aki saját iskolá-
jukban már győztek. Ezek 

a csapatok az Agora Műve-
lődési és Sportházban talál-
koztak, hogy összemérjék 
tudásukat, ügyességüket 
és hogy elkápráztassák a 
zsűrit előadásukkal. A ren-
dezvény célja, hogy a vá-
ros fiataljai, akik ebben a 
tanévben kezdték meg kö-
zépiskolai tanulmánya-
ikat, megismerkedjenek 
egymással, új barátságok 
szövődjenek, és erősödjön 
a diákközösség.

Az idei téma a mesék vi-
lága volt, ezeket keltették 
életre a csapatok. Ott volt 
Mickey egér és barátai, 
megjelentek a kőkorszaki 
szakik, a Hupikék Törpikék, 
Micimackóék vagy éppen a 

Mézga család. Minden csa-
pat az általa választott me-
sére fűzte fel az előadását, 
a plakátját és a menüjét is.

A pár perces előadások 
mellett ügyességüket és 
feladatmegoldó képessé-
geiket is megmutatták a 
csapatok. Ezek a felada-
tok nem csak házon belül 
zajlottak; ki kellett men-
niük a Fő téri Szenthárom-
ság-szoborhoz, meg kellett 
találniuk egy autót, hogy a 

rajta szereplő kérdésekre 
válaszoljanak. 

Az ötfős zsűri között ott 
volt Szombathely polgármes-
tere, dr. Puskás Tivadar és 
diákpolgármestere, Unger 
Patrik, Csány Péter, a Szent 
Kvirin Szalézi Plébánia igaz-
gatója is. Mindannyian ab-
ban bíztak, hogy jó játéknak, 
kreatív megoldásoknak lesz-
nek tanúi, a végén pedig a 
legjobb győz majd.

Az est végén az Eötvös 
Loránd Tudományegyetem 
Bolyai János Gyakorló Ál-
talános Iskola és Gimnázi-
um tanulói örülhettek a leg-
jobban, ők lettek az elsők. 
A képzeletbeli dobogó má-
sodik fokára a Szombathe-
lyi Nagy Lajos Gimnázium 
kilencedikesei állhattak. A 
harmadik helyet a Boldog 
Brenner János Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium csapata érte el.

A bolyaisok nyerték 
a városi gólyaavatót

Fotó: szombathely.hu
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Varga Gyógygomba 
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott 
adagolás, kedvezményes házhozszállítás!

Biobolt Szombathely
Szombathely, Savaria tér 1/G
(keresse kék-fehér tetőnket)

a Claudia cukrászdától 50 méterre, a
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748

www.bioboltszombathely.hu
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 víz 
1,5 liter 650Ft
házhozszállítással is!

433 Ft/l 

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

Gluténmentes 
lisztek és egyéb 
termékek nagy 
választékban.

Biobolt Szombathely
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

22
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+

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

Nyitva:
h-p: 9-17 ó.
szo: 9-12 ó.

jola.hu
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

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

AJTÓ

    ABLAK

       PARKETTA

        
  GARÁZSKAPU

        
      HŐSZIGETELÉS

óriási

Akciók
óriási

Akciók
Műanyag ablakok

akár

-50%
kedvezménnyel

60x60cm
bukó-nyíló:

90x120cm
bukó-nyíló:

festett dekor beltéri ajtó  
9 választható színben,

88x208 cm-es 
falnyílásba, 

15 cm-es 
falvastag-

ságig:

Lack 10 

Baronial 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:

Komplett
rendszerek:

13.490 Ft 

27.890 Ft 

32.990 Ft 

7 mm!
203.990 Ft-tól*

6.990 Ft 

13.590 Ft 

17.190 Ft 

13.990 Ft 

1.590 Ft 

WPC teraszburkolatok:

2/m -től!

2/m -től! Kerítéslécek 
és falburkolók is

széles választékban!

             2019. március 1-ig.
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Cégünk, a Gapsy Kft. 

GÉPKOCSI- 
VEZETŐT 

keres
nyerges szerelvényre, 

nemzetközi fuvar- 
feladatokra. 

Érd.: 
+36-30/9561-365, 
+36-30/549-3434.

n Egy igazi fociereklyét bocsátott aukcióra Varga Gá-
bor. Az FC Barcelona csapata által aláírt zászlót nem 
önös érdekből kínálja eladásra. Katona Olivér, a két-
éves perenyei kisfiú apukája kapja a liciten befolyt 
teljes összeget. 

– Olivér! Én is szurkolok. 
Neked is és a kedvenc foci-
csapatomnak is. MA viszont 
úgy döntöttem, hogy TE fon-
tosabb vagy... épp ezért, sze-
retnék megválni ettől a sze-

mélyes ereklyétől... – írja 
Gábor a közösségi oldalán.

– Az igazi Barcelona 
aranycsapat játékosai-
nak aláírása található rajta 

(Messi, Neymar, Xavi, Ini-
esta, Dani Alves stb.) Mind 
a zászló, mind az aláírások 
eredetiek! Nem nyomat. A 
világsztárok a saját kis ka-
csójukkal karcolták alá!

Eredeti és egyedi ereklye, 
melyet most licitre bocsá-
tok! A szerencsés gazdago-
dik egy igazi különleges-
séggel, míg Olivér közelebb 

kerül álmaihoz, hogy megy-
gyógyulhasson! A teljes be-
folyt összeget kollégámnak 
és barátomnak, Katona Ró-
bertnek, Olivér édesapjának 
ajánlom! – áll a „hirdetés-
ben” a Facebookon. A licit 
már zajlik, egészen február 
10-ig lehet ajánlatot tenni.

December óta többen hall-
hattak, olvashattak Katona 
Olivérről. A kétéves kisfiú 

egy úgynevezett 
SMA II. nevű be-
tegségben szen-
ved, gyógykeze-
lése hihetetlen 
összegekbe kerül. 
Ennek előterem-
tésében a szülők-
nek segítségre van 
szükségük – jó szí-
vű és tenni akaró 
embereknek kö-
szönhetően, ha 
kis lépésekben is, 
de gyarapodik az 
összeg.

Olivér betegségének hiva-
talos neve SMA II., gerinc-
velői izomsorvadás. A ki-
alakulását a gerincvelőben 
található mozgató idegsejtek 

károsodása okozza, aminek 
következménye a fokozato-
san súlyosbodó izomsorva-
dás, majd az esetek többsé-
gében az izomzat – érintve 
a légzőizomzatot is – teljes 
bénulása. A jó hír, hogy van 
már kezelés erre a betegség-
re is.

– A Spinraza nevű gyó-
gyinjekció a világon az első 
olyan lehetőség, amivel az 
állapot szinten tartását, jó 
esetben javulását lehet elér-
ni. Az orvosság egyben a vi-
lág hét legdrágább gyógysze-
re közé tartozik: a kezelés az 

első évben közel 140 millió 
forintba kerül – írta meg a 
megyei napilap. Olivér éle-
te végéig minden negye-
dik hónapban újabb adag 
gyógyszert kell hogy kap-
jon ahhoz, hogy az állapotát 
szinten tartani és fejleszte-
ni tudják. A kezelés szigorú 
szabályokhoz, NEAK-enge-
délyhez kötött. Az állam fi-
nanszírozza az injekciókat, 
de egy mozgásskálán, pon-
tozásos rendszer szerint kell 
a gyermeknek fejlődést mu-
tatnia ahhoz, hogy a követ-
kezőt is megkapják. 

Licittel segít Olivérnek

Fotó: facebook

Fotó: Zergi Borbála  
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n Egy hónapja, hogy új naptári évet írunk.  Sok min-
dent megfogadtunk. Ebből sok mindent megvalósí-
tunk és sok minden csak álom vagy vágy marad. Az-
tán jön egy újabb év. 

Sokan szembesülnek az-
zal, hogy évekig tart, míg 
változást hoznak az életünk-
ben. Vagy az a változás, ami-
re annyira vágynak, talán 
soha nem jön el.  

De miért nem? 

Az életem nem tökéletes 
– és ez így jó. Az életem tele 
van kihívásokkal. Tele van 
váratlan, kellemetlen dol-
gokkal… tele van váratlan, 
csudajó meglepetésekkel.  

És ez mindenkinek az éle-
tében így van. 

De akkor miért van az, 
hogy az egyik ember bol-
dog és kiegyensúlyozott, a 

másik pedig megkeseredett 
és nehezen halad előre? 

Ha a tökéletesre vágyunk, 
definiáljuk, mi is a tökéletes. 
Tökéletes nekünk vagy má-
soknak? Tökéletes, mert má-
soknak eleget teszünk vagy 
fölvállaljuk, hogy ez most 
nekünk jó? 

Egy véget nem érő, fá-
rasztó folyamat, ha mindig 
másoknak akarunk meg-
felelni. Ha azzal vagyunk 
elfoglalva, hogy másoknak 
tegyünk jót. Egy széles ská-
la és megszámlálhatatlan 
embertárs, akiknek lehe-
tőség szerint meg kellene 
felelni.

Ehelyett válasszuk az 
egyensúlyt. Azt, hogy ne-
künk (is) legyen jó. Hagyjuk 
el a másoknak való megfelelés 

kényszerét, és helyezzük elő-
térbe saját magunk – helyez-
zük a mérleg nyelvét közép-
re, legyen meg az egyensúly.  

E g ye n -
sú lyba n 
l e n n i , 
ez hoz-
za meg 

a mentá-
lis jólétet.  
É l h e t ü n k 

g a z d a g 
és vidám 

életet, mikor mi magunk ke-
rülünk középpontba. Mi és 
a mi kis családunk, az iga-
zán közeli barátaink.  A mi 
egészségünk és a mi mentá-
lis gazdagságunk.

A tökéletességre való tö-
rekvés alternatívája, az én 
olvasatomban, az egyensúly. 
Egyensúly ma és a minden-
napokban. Mert a ma sem 
tökéletes, de ettől még lehet 
nagyon jó! 

-trixi-

Tippek a mentális 
egyensúlyhoz:
1. Ne másoknak akarjunk megfelelni és ne 

akarjunk másokat lemásolni
2. Törekedjünk a belső nyugalomra és 

egyensúlyra 
3. Tegyük a múltunkat erőforrássá 
4. Hagyjunk fel a tökéletességre való 

törekvéssel
5. Koncentráljunk a pozitív dolgokra 
6. Pozitív gondolatok pozitív érzelmeket és 

hozzáállást hoznak
7. Pozitív hozzáállás hozza a saját 

motivációnkat
8. Ez serkenti a tenni akarást
9. A kényelmetlen szituációkat oldjunk meg 

és ne halogassuk őket
10. Vállaljuk fel döntéseink következményeit 

VILLANYSZERELÉS • BIZTONSÁGTECHNIKA • KAPUTECHNIKA
ELEKTRO ALARM KFT.

MÁRKAKERESKEDÉS

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

Garázskapuk
•  Hőszigetelt szekcionált 

kapuk
•  Egyedi méretben 

kisajtóval, bevilágítóval
•  Oldalra nyíló kapuk
•  Ipari kapuk

•  Garázskapu 
mozgatók

• Kertkapu 
   mozgatók
•  Sorompók
•  Rádiótechnika

w w w . e l e k t r o a l a r m k f t . h u
TERVEZÉS • KIVITELEZÉS • JAVÍTÁS • SZERVIZ

25
44

39

Az életem nem tökéletes

n Egy átlagos internetező az év több mint 27 százalé-
kát monitor és okostelefon előtt tölti, vagyis egy évből 
100 napot csak kijelzőt bámulunk. Az elmúlt évtizedek 
legnagyobb egészségügyi, mentális katasztrófájának 
szélén táncol az emberi társadalom. 

A We Are Social és a Hoot-
suite kiadták a Digital 2019-
es jelentésüket, amelyből ki-
derült, hogy egy átlagember 
ma az életének több mint ne-
gyedét online, képernyőket 

nézegetve éli. 
A számokat megvizsgálva: 

egy ember ma átlagosan 6 
óra 42 percen keresztül on-
line (és néz valamilyen ki-
jelzőt), ennek a felét pedig 

mobilon tölti el. Ez sok-
nak hangzik, azonban még 
sokkolóbb, ha kivetítjük az 
egész évre. Egy átlagos inter-
netező ma egy év alatt több 
mint 100 napon át csak ki-
jelzőket bámul, vagyis ké-
pernyők nézegetésével tölt-
jük az évünk több mint 27 
százalékát. 

Amerikában az átlag 
6 óra 31 perc, a csúcsot a 

Fülöp-szigetek képviseli, 
napi 10 óra 2 perc képer-
nyő-nézegetéssel. A helyzet 
Japánban a legmérsékeltebb, 
ott csak 3 óra 45 perc ez az 
átlagérték. 

Tavalyhoz képest egyéb-
ként enyhe javulás látható 
(tehát csökkenés), ami ar-
ra utal, hogy az Apple és a 
Google digitális jólléti kez-
deményezései talán hatnak 
az emberek egy részére. 

Kiderült az is, hogy az 
internetező felhasználók 
száma napi szinten több 
mint egy millió emberrel 
emelkedik. Emellett már 
5,1 milliárd embernek van 

mobilkészüléke. A Digital 
2019 nem egy kiragadott sta-
tisztikával dolgozott, hanem 
a GlobalWebIndex, a GSMA 
Intelligence, a Statista, a Lo-
cowise, az App Annie és a 

SimilarWeb adatbázisával. 
A szakértők szerint itt az 

ideje, hogy sokkal alaposab-
ban megvizsgálják, milyen 
egészségügyi és lelki hatá-
sai vannak a képernyő előtt 
töltött idő hosszának és mi-
lyenségének. A képernyőidő 
az új cigaretta, és az elmúlt 
évtizedek legnagyobb egész-
ségügyi, mentális kataszt-
rófájának szélén táncol az 
emberi társadalom.

Sokkoló számok: az életünk negyedét képernyők előtt éljük

Forrás: www.pcworld.hu
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Lakások leköthetők
39 m  -  76 m 2 2

személyre szabott fizetési konstrukciók

+36 70 770 0762
www.novadom.hu

Vásároljon egyedi lakástípusokat egy modern, magas
építési minőségben megvalósuló lakóparkból!

 Mindenki megtalálja a számára megfelelőt:
befektetési szándék, első lakáshoz jutás, CSOK!!!

Egyedi igények megvalósítása, korlátozott számban magánkertes lakások !

Lakópark Szombathely
„Savaria Csillaga”

MIRA GARDEN

25
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n Bár az utolsó negyed előtt közel húszpontos volt 
a vasi kosarasok előnye, hosszabbítás után bukták 
el a ZTE elleni derbit.

Hamisítatlan szomszédvá-
ri rangadó várt a Falco-Vulca-
no Energia KC Szombathely 

együttesére, hiszen Zalaeger-
szegre látogattak az élvo-
nalbeli bajnokság legutóbbi 

játéknapján. Jó hír volt a 
szombathelyiek számára, 
hogy ott volt a keretben Perl 
Zoltán, valamint Darrin Go-
vens is, akik az elmúlt he-
tekben tértek vissza a vasi 
megyeszékhelyre. Ezúttal 

Zala megyében vizitáltak a 
sárga-feketék, azonban az el-
ső negyedben nem sikerült 
felvenni a hazaiak által dik-
tált tempót, így jókora hát-
rányba kerültek. A folytatás-
ban aztán jött Balmazovic és 

néhány jó triplával, valamint 
hatékony védekezéssel köze-
lebb lopózott a Falco. A szü-
net előtt még Bruinsma koz-
metikázott az eredményen 
és zárkózott a vasi együttes 
mínusz három pontra. A for-
dulás után Curry táltosodott 
meg és a hátvéd sziporkázá-
sának köszönhetően nem-
csak a vezetést vette át a Fal-
co, hanem közel hússzal meg 
is léptek. Ekkor sok szurko-
ló már azt hitte, hogy zseb-
ben a mérkőzés. Azonban 
az utolsó játékrészt a hazai-
ak kezdték jobban, ráadásul 
hiába kért időt Okorn mes-
ter, egyre csökkent a szom-
bathelyiek előnye. Az utolsó 
pillanatokban Govens kapott 
technikait, majd állították ki, 
a megítélt büntetővel pedig 
hosszabbításra mentette a 
derbit a ZTE. A ráadásban 
Agafonov és Ware tett róla, 
hogy kék-fehér sikerrel érjen 
véget ez a rangadó.

Kiélezett mérkőzést veszített a Falco

Zalakerámia ZTE–
Falco-Vulcano Energia 
KC Szombathely 103–
100 (28–19, 19–25, 
13–33, 35–18, 8–5) – 
hosszabbítás után
Falco: Govens 25/9, Bíró –, 
Váradi 3/3, Bruinsma 8/6, 
Reddic 10.
Csere:  Balmazovic 23/9, 
Curry 18/12, Perl 8, Tóth N. 5.
Edző:  Gasper Okorn
Kipontozódott:   Reddic 
(39. p.), Szabó Zs. (40. p.)
Kiállítva: Govens (40. p.)

Jean, öntse ki ezt a vödör 
vizet az ablakon!
– Igen, uram.
...
– Jean, mi volt ez a sikoltás?
– Biztos volt valaki a vödör-
ben, Uram!    

– Jean, tegyen egy újságpa-
pírt a székre, amikor a szek-
rény tetejét tisztítja.
– Fölösleges uram, anélkül 
is elérem.

HUMOR

Curry hetek óta kiváló formában játszik, nem rajta múlt, hogy vereséget szenvedett a Falco Zalaegerszegen 
 Fotó: Hornyák Emőke / Hungarysport
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butor-kereskedelem.hu KONYHA
GARDRÓB

HÁLÓSZOBA
NAPPALI

FÜRDŐSZOBA
BELTÉRI AJTÓ

közvetlen a gyártótól!

Nálunk berendezheted otthonod A-Z-ig, a bejárati 
kaputól a kert végéig maximalista módon kivitelezve!

Az akció febr. 1–15-ig tart.   Partner: Wéberker Kft.
Az akció a sorozatgyártású fenyő szekrényekre vonatkozik.

25
45
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VasNépe kártya 
elfogadóhely.

Ingyenes szállítás 
Szombathelyen!

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

Szombathely, Markusovszky u. 2. • Tel.: +36-94/344-535, +36-94/790-420

SZEKRÉNY AKCIÓÓÓ…
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, 

sült hekk, velős pirítós

25
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n Táncházzal egybekötött koncertet adott a nép-
szerű Ökrös együttes Bükön szombaton. A műve-
lődési ház színháztermében sokan ropták a mező-
ségi táncokat. 

Az Ökrös zenekart 1986-
ban alapították. Célul tűzték 
ki, hogy minél hitelesebben, 
minél élményszerűbben 
játsszák a Kárpát-meden-
ce népzenéjét: magyart, 

románt, cigányt, szlávot. A 
zenekar tagjai mind klasz-
szikus zenei előképzett-
séggel rendelkeznek, ez-
zel párhuzamosan kezdtek 
népzenével foglalkozni. Fő 

érdeklődési területük a több-
nemzetiségű Erdély, a nép-
zene egyik utolsó európai 
kincsesbányája. Bükre a me-
zőségi dallamvilágot hozták 
most magukkal.

Gerlecz László, a táncház 
vezetője elmondta: az Ök-
rös együttes a népzene és a 
táncházak egyik bástyája ma 
Magyarországon. Méghozzá 

azért, mert ők még azt a ge-
nerációt képviselik, akik sze-
mélyesen, élő adatközlőktől 
tanulták a táncokat, a dalo-
kat, a zenét. A fiatal együt-
tesek szintén nagyon tehet-
ségesek, de ők sokszor csak 
videókon „találkoznak” az 
adatközlőkkel, nincs köztük 
valós kapcsolat: nem beszél-
getnek, mulatnak együtt, így 

a valódi életérzést nem tud-
ják úgy átadni. 

A szombati táncházban a 
mezőségi táncok és dalla-
mok kerültek előtérbe. A kö-
zönség körében sok fiatalt is 
láthattunk. Gerlecz László 
szerint az, hogy mennyire 
népszerű a táncház és a nép-
zene a fiatalok körében, az a 
szülőkön és a pedagóguso-
kon múlik. Úgy tűnik, egyre 
jobban visszakúszik a fiata-
lok életébe a magyar gyöke-
rek, hagyományok ápolása.

Nem ez volt sem az el-
ső, sem az utolsó táncház 
Bükön: a művelődési ház 
programjában kiemelt 
szerepe van a hasonló 
rendezvényeknek.

A Kárpát-medence 
népzenéjét hozták el Bükre

Az Ökrös együttes a büki művelődési házban táncoltatta meg a közönséget  Fotó: VDK
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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: Tompa László 
laszlo.tompa@maraton.hu

Ügyfélszolgálat: 
Szombathely Széll K. u. 40.  

Tel: 94/511-254, 
30-500-6191

Nyomdai kivitelezés:  
ADC Hungary 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.

I M P R E S S Z U M

Vas Megyei
márkaképviselet
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2018-as árak nyílászárókra!

n Hiába támadott többet és irányította a Kisvárda elle-
ni találkozót, nem termett babér a szombathelyieknek.

Közel egy hónapos fel-
készüléssel a háta mögött 
vérbeli kiesési rangadóval 
kezdte a tavaszi szezont a 
Szombathelyi Haladás. Az 
OTP Bank Liga 19. forduló-
jában a Kisvárda látogatott 
a Rohonci útra. Volt miért 
törlesztenie a vasi zöld-fe-
héreknek, hiszen idegenben 
4-1 arányú vereséget szen-
vedtek. Ennek megfelelően 
kezdeményezőbb volt rivá-
lisánál a Hali. A labdatartás 
mellett a biztos védekezést is 
szem előtt tartva próbálták 
feltörni a kisvárdai védel-
met. Azonban az első komo-
lyabb momentumra az első 
játékrész feléig várni kellett, 
akkor Funsho lövése okozott 
kisebb bonyodalmat. Majd 
az ellentámadásnál Király-
nak kellett higgadtnak ma-
radni és védeni egy fejest. 
Ezután kényszerű cserét 
kellett végrehajtani, mert 
Priskin Tamás nem tudta 

folytatni a találkozót, így 
helyére Rabusic állt be. A 

ráadás perceiben közel járt 
a gólszerzéshez a Hali, de 

Gaál és a cseh támadó kísér-
letét is védte Felipe Luiz. A 
szünet után aztán derült ég-
ből villámcsapásként érke-
zett a Kisvárda vezető gólja. 
Egy ártalmatlan akció végén 
Horváth Zoltán passzolt kö-
zelről a kapuba. Ez alaposan 
feltüzelte a szombathelyie-
ket, de néhány kósza lövésen 
kívül nem igazán dolgoztat-
ták meg a vendégek brazil 
hálóőrét. Az utolsó percek-
ben próbálta nyomás alá he-
lyezni ellenfelét a Hali, de 
nem született meg a szom-
bathelyiek egyenlítése, így 
vereséggel kezdte az új évet 
a vasi együttes. 

Vereséggel kezdte az évet a Haladás

Szombathely 
Haladás–Kisvárda 
0-1 (0-0)
Haladás: Király – Habovda, 
Saláta, Jagodics, Németh 
Milán – Funsho (Németh 
Márió), Daushvili, Nyári 
(Rui Pedro), Ofosu – Priskin 
(Rabusic), Gaál.
Gólszerző:  Horváth Z. (51. 
p.)Király Gábor nem tehetett a gólról és több védést is bemutatott a Kisvárda ellen 

 Fotó: Bodorkós Máté / Hungarysport
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FAMILY ÉKSZERÜZLET
Szombathely, Family Center, Varasd u. 1. • Tel.: 06-70-6188-587

KUPON -20% ezüst ékszerre!
A kedvezmény beváltására hozza magával

A kupon a kedvezményes árból biztosítja a további engedményt. 5000 Ft vásárlási érték felett érvényes.

FARSANGI 
AKCIÓ!

A beszámítás csak 1 gr feletti aranyékszerekre vonatkozik és csak a vásárolt ékszer súlyáig.
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20% 
kedvezmény
minden 
ezüst 
ékszerre!
8000 Ft/gr törtarany beszámítás 
az arany ékszerekre!

25
49

94

Hidegkonyhai
készítmények

házhoz szállítással
LUDWIG HIDEGKONYHA

Gencsapáti, Dózsa György u. 89.
Telefon: 94 / 315 - 557

E-mail: info@ludwighidegkonyha.hu
www.ludwighidegkonyha.hu
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Szombathely, DOMUS
Üzletközpont I. emelet

Tel.: 94/333-200

facebook.com/domusbiobolt

DOMUS
üzletközpont I.emelet

Tel.: 94/333-200

25
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DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

3 nap/2 éj: 34.000 Ft/fő
NYUGDÍJASOKNAK: 30.000 Ft/fő.

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2019. február 15.-17. , 

február 22.-24. ,  
március 01.-03. , 08.-10. 

AZ ÁR TARTALMAZZA:
PÉNTEK: érkezés, üdvözlőital,  

svédasztalos vacsora.
SZOMBAT: svédasztalos reggeli, 8 órakor 

disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral, 
harmonikás zeneszóval kísérve,  

13 órakor disznótoros, sült pecsenye, 
 vacsora zeneszóval.

VASÁRNAP: reggeli, ebéd. Fedett uszoda, szauna, 
jakuzzi, pingpong-terem, konditerem használata.   

SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

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

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

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

Már nem csak az egész-
ségtudatos háziasszonyok 
figyelnek oda arra, hogy mi-
vel ízesítik a családi asztal-
ra kerülő ételeket, hanem a 
közétkeztetési reform hatá-

sára gyermekeink is egész-
ségesebb ételeket kaphatnak 
az iskolákban, óvodákban, 
bölcsődékben.

A túlzott só fogyasztás 
és az ízfokozók használata 
egészségre ártalmas, ezért 
a zöldfűszerek ismét rene-
szánszukat élik! Igen, ismét, 
hiszen nagyanyáink nem le-
veskockát, meg tasakos pör-
költszaftot tettek a fazékba, 
hanem a kertben megter-
mett lestyánt, petrezsely-
met, csombort, majoránnát, 
zellert, paprikát (vagy ezek 
szárított, őrölt változatait) 
használták. Most is sokan 
gondolnak vissza gyermek-
koruk felejthetetlen, házias 
ízeire. Természetesen, nem 
mindenkinek van lehetősége 

konyhakertet fenntartani, de 
szerencsére, elérhető közel-
ségben vannak a tartósító-
szerektől és ízfokozóktól 
mentes fűszerek, fűszer-
keverékek.  Az sem baj, ha 
nem értünk ahhoz, hogy 
mit-mivel kombináljunk, 
hiszen szinte minden nem-
zet konyhájához kapható fű-
szerkeverék, pl. mexikói, gö-
rög, török, kínai, indiai, thai, 
indonéz és még hosszasan 
sorolhatnánk.

Ízletes ételek, 
természetesen!

Alpokalja a
DAGANATOS GYERMEKEKÉRT

Közhasznú Alapítvány

Adószám:

18899180-1-18
Számlaszám: OTP 11747006-20215309

Kérjük adója 1%-val segítsen!

Egyéb adományokat is szívesen továbbítunk
a rászoruló gyermekek családjai részére!

Info: laszlorita@freemail.hu 25
46

87
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A MÁV Zrt. munkatársakat keres SZOMBATHELYRE  
az alábbi munkakörökbe:

KÖZÉPFOKÚ SZAKIRÁNYÚ VÉGZETTSÉGGEL:

alállomási műszerész 
digitális gyengeáramú műszerész 

lakatos (épület és szerkezetlakatos)
karbantartó szakmunkás  

(festő, villanyszerelő, tetőfedő-bádogos, ács)

ÉPÍTŐMÉRNÖK DIPLOMÁVAL:

szakaszmérnök  
műszaki szakelőadó

Amit ajánlunk:
 hosszú távú, biztos munkahely, kiszámítható munkaidő és jövedelem, választható 
béren kívüli juttatás, önkéntes nyugdíjpénztári hozzájárulás, utazási kedvezmény.

Jelentkezését a www.mavcsoport.hu/karrier oldalon várjuk.

@amicsirkenk.gallus

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft.
Sárvár-rábasömjéni üzemébe hosszútávra, hétfőtől 

péntekig munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

BAROMFI-FELDOLGOZÓ 
SEGÉDMUNKÁS

(élőfüggesztő, zsigerelő)
Egy műszakos munkarendben: 3:40-12:00 óra

Jó teljesítmény esetén elérhető bér: bruttó 280-350 ezer Ft
Igény esetén szállást is biztosítunk.

ÜZEMI KARBANTARTÓ
(előny szakmai tapasztalat és villanyszerelő 

végzettség)
Kétműszakos munkarendben: 6:00-14:00; 14:00-22:00 óra

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft-tól

GÉPBEÁLLÍTÓ
(előny műszaki szakközépiskolai végzettség)

Kezdő bér: bruttó 350 ezer Ft-tól
Amit kínálunk: Saját állományú munkaviszony
magyar tulajdonú családi vállalkozásban, 
jelenléti pótlék, minőségi pótlék, hűség 
bónusz, 100%-ban térített Volán busz vagy 
vonatbérlet, ingyenes céges buszjáratok.

Baromfi- es Elelmiszeripari Kft.

Barom�- és Élelmiszeripari Kft.
www.gallus.hu

Tel.: 06 70/938-8711

25
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Virágzó növények február elején

Virágzik a nyírfafélékhez tartozó mogyoró Nagykanizsán 2019. február 3-án  Fotók: MTI/VARGA GYÖRGY

Virágzó kikeleti hóvirág (Galanthus nivalis) a Mecsekben 2019. február 3-án      Fotók: MTI/SÓKI TAMÁS

Szokatlanul enyhe volt 2019. február első hétvégéje. Az MTI fotográfusai meg is örökítettek virágzó mogyorót és avar alól előbújó hóvirágot. Forrás: mti.hu
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ÁLLÁSLEHETŐSÉG

Várjuk jelentkezésedet!

https://jobs.iqor.com/

Légy több az iQorral!

Hagyj fel az éjszakázással, válaszd kétműszakos 
munkarendünket! Jelentkezz és szervizeld velünk 
világmárkák elektronikai eszközeit    operátori   munkakörünkben.

Jó fizikai 
állóképességgel 
rendelkezel, és nem 
riaszt vissza a nehéz 
áru pakolása? Akkor 
jelentkezz hozzánk    
raktárosi 
pozíciónkba!

Az iQornál tiszta, rendezett, jól felszerelt 
munkakörnyezet vár!
Mi biztosítjuk folyamatos szakmai fejlődésedet, a jó 
teljesítményt pedig kiemelten jutalmazzuk!

Küldd el önéletrajzodat az iQor 
karrierportálon keresztül, az alábbi
webcímen:

25
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Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó cég keres 

árukiszállító 
munkatársat.
Feltételek:

– B kategóriás jogosítvány
– számítógépes ismeretek

– tapasztalat
Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
email címre várjuk pozíció 

megjelölésével. 25
46

90
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Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó cég keres

VILLANYSZERELŐ 
munkatársat.

 Feltételek:
– B kategóriás jogosítvány

– villanyszerelő, klímaszerelő, 
elektroműszerész, vagy 
villamosipari végzettség

Pályakezdők jelentkezését is várjuk.  
Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu  email 
címre várjuk pozíció megjelölésével. 
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 ÁLLÁS

 A Hodosi linzersütemények bővített forgal-
mazásához exportőrt keresek.A termék je-
len van Ausztriában és a környező orszá-
gokban. Email: hodosicukraszda@gmail.
com, (Hodoi Lajos e.v.)

 *51705*

 CNC-gépkezelőket, karbantartó gép-
lakatosokat, minőségellenőröket ke-
resünk sárvári munkahelyre, autóipa-
ri alkatrészeket gyártó partnerünk-
höz. Hosszútávú munkalehetőség, 
kiemelten magas bérezéssel (Net-
tó: 1.600 Ft órabér), 50 km-es kör-
zetből 100%-os utazási költségtérí-
tés, távolabbról érkező kollégáknak igé-
nyes díjmentes szállás biztosított. 06-
70/527-2554, femmunka.eu@gmail.com 
(Cor-TexEuro Kft.)

 *53397*

 INGATLAN

 CSEPREGEN olcsón összközműves építé-
si ikertelek eladó, részletre is. 06-30/972-
5045

 *46389*

 HÁZ, HÁZRÉSZELADÁS

 Vonyarcvashegyen, strand közelben 3 há-
lószobás + nappalis szerkezetkész ház 600 
m2-es telken 27 millió Ft-ért eladó. Tel.: 06-
30/9292-622

 *53276*

 FÖLD, KERT

 Eladó Mélykúti útra nyíló kert, kisházzal (vil-
lany), gyümölcsfákkal, gépekkel. Tel.:06-
94/322-063

 *50478*

 Szombathelyen várostáblához közel, a 
Söptei útról könnyen megközelíthető helyen 
SZÁNTÓ 4279m2 eladó, irányár:2,4 millió. 
06-30/616-6752

 *50234*

 JÁRMŰ

 Készpénzért autóját, teherautóját megvá-
sároljuk, állapottól függetlenül. Házhoz me-
gyünk! Tel.: +36-70/669-7777

 *53380*

 AUTÓ

 Roncsautó átvétel hivatalos bontási átvé-
teli igazolással. Szállítás megoldható. Érd.: 
99/532-038.

 *53372*

 SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLAT

 Ács, tetőfedő, bádogos munkákat vál-
lalok Lindab lemezzel, cserepes le-
mezzel és Tondach cseréppel. Ré-
gi tető felújítása, lapos tető szigetelés. 
Számlaképesen: Mátyás Európa Hu 
Kft. +36303771758, +36702199107, 
+36202664701

 *54176*

 Bioptron lámpát, dobozt, színterápi-
át, állványt, légterápiát, Ceragem ágyat 
vásárolok! 0620/529-9861.

 *55012*

 Festés, mázolás ügyfélbarát áron! Rendel-
je meg időben festési munkálatait! Ingyenes 
felmérés. A kis munka is munka! Tel.: +36-
20/487-8198 (H.I.)

 *53866*

 Redőny javítás, gurtnicsere. Új redő-
nyök, árnyékolók megrendelhetők. 
+36-20/320-4815

 *46527*

REDŐNY-AKCIÓK
60-70%-os árakon visszavonásig.

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

Plusz nyugdíjas kedvezmények, vidéken is.
Tel.: 06-30/99-42-258 25

20
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Redőnyjavítás,
gurtni csere!

Redőny, szúnyogháló, reluxa, 
szalagfüggöny gyártása, szerelése.

06-30/588-0444
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Postaautó Duna Zrt. 
9700 Szombathely, Söptei u. 70/B. 

94/500-280

Az
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Az ár bruttóban 
értendő.

Ellenőriztesse még a 
téli hideg beállta előtt autója 

akkumulátorát és töltését,
csak 1100 Ft-ért.

Akkumulátort venne?
A nálunk vásárolt akksit 

kedvezményesen beszereljük 
és a használtat beszámítjuk! 
Érdeklődjön szervizünkben!

 OKTATÁST VÁLLAL

 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).

 *45585*

 Masszázstanfolyam indul Szombat-
helyen, február 22.-től 3 nyelvű tanúsít-
vánnyal. Svéd frissítőmasszázs: 39.000 
Ft Nyirokmasszázs: 42.000 Ft Reflex 
talpmasszázs: 42.000 Ft. Érdeklődni: 
06/70/369-8655

 *53623*

 MUNKAHELYET KERES

 Nyugdíjas szakmunkás 6 órás szombat-
helyi elfoglaltságot keres. Tel.: 06-70/277-
8263

 *52711*

 VEGYES

 Ingyenes bűvészkedést vállalnék, Születés-
napokon, Névnapokon, Gyermekműsorokon 
stb. Tel.: 06-70/361-4774

 *50358*

 Mindenféle régiséget, bútorokat, dunná-
kat, párnákat, disznóvágási felszereléseket, 
szarvasagancsot /engedéllyel rendelkezőtől, 
hagyatékból/ vásárolok. 06-70/322-2437

 *53252*

 Östermelőtől konténeres, cserepes örök-
zöldeket vásárolnék. Tel.: 06 20 359 1300

 *54617*

ÁGYTOLLTISZTÍTÁS

Szombathely, Stromfeld ltp. Vályi P. u. garázssor

Bejelentkezés:
Új telefonszám: 70/213-3515
Nyitva: H–P: 8–12 és 13-16, Szo-V: zárva

www.dalmatoll.hu

PÁRNA, PAPLAN 
KÉSZÍTÉS.
DÁLMA 

TOLLTISZTÍTÓ
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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!

25
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A farsang egyik szinte kötelező 
étele, talán az egyik legnépsze-
rűbb farsangi recept a kocso-
nya. Sokan idegenkednek tőle, 
pedig a kocsonya főzés nem 
ördöngösség, ha megismered 
a fortélyokat, te is tudsz majd 
jó kocsonyát főzni.

Kocsonya hozzávalók
6 tányér kocsonyához:
–  2 kg kocsonyahús (köröm, bőr-

ke, malacfarok, csülök bőrös 
része)

–  0,6-1 kg disznóhús (csülök 
húsos része, comb, esetleg 
szép lapocka

–  2 szál sárgarépa (nem kötelező)
–  2 szál fehérrépa (nem kötelező)
–  3 db tojás (nem kötelező)
– 1 fej fokhagyma
–  fekete szemes bors (20-30 

szem)
– só

Kocsonya előkészítése
1.  Ehhez a mennyiséghez szük-

séged lesz egy 6 literes lábas-
ra. Ha nincs, szerezz be egyet 
akár a Főzz Könnyen Webáru-
házban, mert bizonyos éte-
lek elkészítéséhez (pl. húsle-
ves, töltött káposzta) szüksé-
ged lesz rá.

2.  A bőrkéket, bőrkés részeket 
alaposan megtisztítod, meg-
mosod (a húst is beleértve). 
Ha konyhakész kocsonyahúst 
veszel, azzal kevesebb gondod 
lesz, de azt is nézd át és szük-
ség szerint tisztítsd meg.

3.  A sárgarépát és fehérrépát 
tisztítás után vágd hosszúkás, 
de nem túl vékony darabokra.

4.  A fokhagymának szedd le a 

héját és a gerezdeket vagdald 
fel 2-3 darabra, hogy jobban 
kifőnek az ízanyagok.

A kocsonya főzése
1.  Egy 6 literes lábosba teszed 

az alapanyagokat. Rátöltesz 
2, 1-2,3 liter vizet. Megnézed, 
hol van a víz szintje. Ez azért 
fontos, mert a végén ennyinek 
kell lennie a térfogatnak. Ez azt 
jelenti, hogy egy-egy tányérba 
kb. 3,5 dl kocsonyalé kerül.

2.  Addig melegíted, amíg a főző-
vízben gombostűfej nagysá-
gú buborékok jelennek meg. A 
kocsonyát nem főzzük, hanem 
95 fokon abáljuk. A főzési idő 
így hosszabb lesz, viszont kiol-
dódnak az alapanyagokból 
azok az összetevők, amelyek 
a kocsonya megszilárdulását 
okozzák.

3.  Ne főzd fedő alatt. Részben 
azért, mert esetleg nem látsz 
bele, részben azért, mert a 
folyadék egy részének el kell 
párolognia. A végén annyi 
maradjon, amennyi a 2,1-2,3 
liter víz betöltése után volt. 
Ha több párologna el – ami a 
hosszú főzési idő miatt előfor-
dulhat – folyamatosan pótolod 
a végső szintig.

4.  Amikor a húsfélék megpuhul-
tak, a csontos részekről a hús 
már kissé elválik (ez 3-4 óra), 
beleteszed a szemes borsot, 
fokhagymát és a zöldsége-
ket, Az abálást addig folyta-
tod, amíg a csontokról levál-
nak az egyéb részek és a hús 
is puha lett.

5.  Közben megfőzöd a 3 db 
tojást, letisztítod a héját és fél-

be vágod.
6.  Végezz csepp-próbát. Egy kis 

tányérba cseppents a kocso-
nyaléből és tedd a hűtőbe 
néhány percre. Ha megszilár-
dult, akkor kész, ha nem, páro-
logtass el belőle még vizet. Ez 
a próba azért szükséges, mert 
nem lehet pontosan megmon-
dani a kocsonyahús és víz ará-
nyát, mivel a húsok nem azo-
nos mennyiségben tartalmaz-
nak kocsonyásító anyagokat.

7.  Mindent kiszedsz a léből egy 
nagyobb tálba. Ha zöldségek-
kel készítetted, azokat külön 
edénybe rakod (kis kockákra 
vágva levesbe teheted).

8.  A lét leszűröd – óvatosan, 
hogy az alján levő üledék ne 
kerüljön a lébe. A szűrt levet 
egy időre félreteszed, hogy a 
benne levő zsír (ami mindig 
van a kocsonyahúsban) feljöj-
jön a tetejére.

9.  A csontokról leszedet a húsos 
és a porcos részeket (ízlés dol-
ga, hogy mit) részeket és szét-
osztod a tányérokba. Belete-
szed a fél tojásokat is.

10.  A lé tetejéről kis merőkanál-
lal óvatosan leszeded a zsírt. 
Félreteszed, később felhasz-
nálhatod pl. rántás készíté-
sére.

11.  A lét rámeregeted a kiszedett 
kocsonyahúsra, hagyod kihűl-
ni, majd a hűtőben tárolod.

12.  Ha mégsem lenne elég 
kemény, ne ess kétség-
be, töltsd vissza a leveket 
egy lábasba, lassan párold 
el belőle a lé egy részét, ha 
kitöltöd, vissza fog dermedni.

A kocsonya főzés titkai
Most összefoglalom azokat a 
szempontokat, amelyek szüksé-
gesek ahhoz, hogy a kocsonya 
valóban jó legyen.
–  Jó minőségű alapanyagok: 

lehetőleg legyen friss, a bőrkés 
részek lehetnek mélyhűtöttek. 
Nem mindenki szereti a por-
cokat, ezért legyen elegendő a 
színhús mennyisége. A bőrkék 
legyenek rendesen letisztítva. 
Ügyelj a térfogatra!

–  A „főzés” ne főzés legyen, 
hanem abálás. Ezt abból látod, 
hogy a lé nem forr, hanem 
gombostűfejnyi kis buborékok 
keletkeznek benne. A főzés tel-
jes ideje akár 5 óra is lehet.

–  A fűszerezés: legyen ben-
ne elegendő fokhagyma, sze-
mes bors és só. A zöldségek: 
ízlés dolga.

–  A lé kezelése: ha a lé felületéről 
a zsírt nem távolítod el, a tála-
kon ott lesz majd a kocsonya 
tetején. Igaz, le lehet róla szed-
ni, de a látvány nem lesz vala-
mi szép.

A kocsonya tálalása
Ha lehet, ne mélytányérokba, 
hanem perem nélküli tálakba 
tedd, mert szebb és akár előé-
telként is feltálalhatod úgy, hogy 
a széleken késsel kicsit fellazít-
va egy tálra kiborítod. Szép, cikk 
alakú szeletekre lehet így vágni.

A kocsonyához lehet adni
– citromot
– majonézt vagy tartárt
– tormát
– mustárt
– tormás mustárt
– francia salátát

Forrás: www.farsang.info

KOCSONYA RECEPT
RECEPT
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NYITVA:
H-P: 8–17, Szo: 8-16, V: Zárva

Parti Kertészet
GPS: É: 47.24822 K: 16.59600

Szombathely, Muskátli u.

Primula 
Hagymás növények

Szobanövények
Vetőmag, Kaspók

Tavaszi új árukészlet!Tavaszi új árukészlet!
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Schaeffl  er – közös jövőnk, a Te sikered
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozícióra várjuk 
jelentkezését:

Mechanikus karbantartó

Főbb feladatok:
• Termelő berendezések, gyártósori pneumatikus és 

hidraulikus szerelőgépek, célgépek, megmunkáló és 
présgépek javítása, karbantartása

• Tervszerű megelőző karbantartások elvégzése, dokumen-
tálása 

•  Géptelepítések, új és használt gépek üzembe helyezése

Elektromos karbantartó

Főbb feladatok:
• NC-PLC- vezérlésű automatikus gyártósori és termelő 

berendezések javítása, karbantartása
• Tervszerű megelőző karbantartások, dokumentálás
• Géptelepítések végzése, új és használt gépek üzembe 

helyezése

Amit kínálunk:
• versenyképes jövedelem, vállalati bónusz, Cafeteria-jut-

tatás
•  stabil, hosszútávú munkalehetőség
•  ingyenes sportolási és kulturális lehetőségek
•  Szakmai fejlődési lehetőségek, dinamikusan fejlődő 

munkakörnyezetben

Jelentkezzen online:
karrier@schaeffl  er.com

Ha bármilyen kérdése 
van, forduljon a HR 
osztályhoz:
+36 80/180 093

Schaeffl  er Savaria Kft.
9700 Szombathely
Zanati út 31.

Pálinka bérfőzés 
kiváló minőségben, 

5 éve változatlan áron!
13 féle saját pálinka 

kereskedelmi célú 
értékesítése.

PÁLINKA ÉRTÉKESÍTÉS: 
+3630/560-2287

BÉRFŐZÉS BEJELENTÉSE: 
+3620/319-6075

Magyar-Molnár Pálinkaház 
9700 Szombathely, Temesvár u. 15. 

www.mmpalinka.hu
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Aptiv Services Hungary Kft.
9700 Szombathely, Zanati út 29/A
szombathely.cv@aptiv.com

Az APTIV egy fejlett technológiai vállalat, mely 
a múltban már bebizonyította, hogy képes 

elősegíteni a mobilitást. Mi elköteleződtünk 
amellett, hogy életre hívjuk az önjáró autók 

következő generációját, az okos városokat és az 
összekapcsoltságot.

Szombathelyi gyártócégünk
további fejlődéséhez várjuk új 

munkatársak jelentkezését az alábbi 
munkakörbe:

GYÁRTÓSORI 
MUNKATÁRS 

(OPERÁTOR)
 nettó 40 000 Ft csatlakozási bónusz!
  átlátható bérrendszer,

többféle bónusz
 dolgozói kedvezményprogram
 jövőbe mutató technológiák
  folyamatos bővülés, biztos 

munkahely

Amit mi kérünk:
 többműszakos munkarend vállalása
 alapfokú iskolai végzettség
 minimális számítógépes tudás
 termelési szabályok betartása

Az önéletrajzokat/jelentkezéseket e-mailben, 
telefonszám megadásával várjuk: 
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