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Megkezdődött a farsang 
A kereszténység előtti időkből 

származó farsangi mulatozás nép-
hagyományokon alapszik, erre az 
időszakra nem esik jelentős vallási 
ünnep. A farsang gyökereit az ókor-
ban kell keresnünk. A kereszténység 
térhódítása után eleinte tiltották a 
pogány szokásokat, majd megtűr-
ték, és így beépült a keresztény kul-
túrkörbe. A néprajzkutatók szerint 
az ünnepi szertartások és a külön-
böző népszokások között igen szo-
ros az összefüggés, és idővel annyi-
ra eggyé váltak, hogy nehéz szét-
választani a pogány és a keresz-
tény elemeket. A téltemető far-
sang, a meghaló és újra feltáma-
dó természet ünnepe, de a felnőt-
té válás, a szerelem, a termékenység 
és a házasság ünnepe is.

Adjuk el együtt 
ingatlanát! 
Ügyfeleim részére keresek 
Szombathelyen:
•  felújított, szép állapotú nappali 

+ 3 szobás lakást 
•  a belvárosban, vagy környékén 

(elsősorban a Joskar-Olán) 2-3 
szobás lakást 3. emeletig

•  kisebb családi házat 
Szombathelyen és 
környékén

Horváth Szabina   
+36 70 454 1451

ÁLLÁSBÖRZE

Életmód

4-5-6. oldal

2-3. oldal

Pontosan az
Ön szeméhez
HOYA multifokális szemüveglencsék

-30%

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.
2017. január 31-ig érvényes.

Szemüvegvásárlás esetén
ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva
Szombathely, Fő tér 7.

Bejelentkezés: 94/329-029
Nyitva tartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30,

Szombat: 8.30-12.30

Aki a csepregi kazánnal fűti ki a telet az a
megmaradt pénzén utazni is mehet. Ha bármi
kérdése lenne azt nekem tegye fel, ha meg
van elégedve azt mondja el mindenkinek.

Az árzuhanás 2017. január 2-től január 31-ig tart!

butorkereskedelem.hu
9700 Szombathely, Markusovszky u. 2. 94/344-435, 94 /790-420

9028Győr, Fehérvári út 75. (Somy-bemutatóterem) 06-30/259-77-77
 

MODERN BELTÉRI AJTÓK, SOROZATBÚTOROK:

Minden eGY HeLYen!!!

HiHeTeTLen ÁRAK!

-20%
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MészárosDóra
+36704541461

Belvárosban, azonnal
költözhető 3 szobás
patakparti átlagos
állapotú téglalakás

15,5 M Ft

Parkerdő lakóparkban
nívós nappali+ 2 szobás
lakás kerttel, teljes
bútorzattal 24,5 M Ft

Sárvár mellett
folyamatosan
karbantartott családi
ház garázzsal, pincével

17,5 M Ft

Velembenmásfél
szobás ékszerdoboz
házikó pincével,
terasszal 13,9 M Ft

Adjukel együtt
ingatlanát!
Ügyfeleim részére keresek
Szombathelyen:
• felújított, szép állapotú nappali
+3 szobás lakást
• a belvárosban, vagy környékén
(elsősorban a Joskar-Olán) 2-3
szobás lakást 3. emeletig
• kisebb családi házat
Szombathelyen és
környékén

Horváth Szabina
+36 70 454 1451

www.szuperinfo.hu 

Öntöde Gasztro
Szombathely, Géfin Gy. u. 22. (udvarban)

MENÜ-KÍNÁLATUNK:
házias, reform, vegetáriánus, laktóz-, glutén-, 

cukormentes diétákba beilleszthető ételek.

ÉTEL HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
Rendelés leadás az adott napon 9 óráig. • Tel.: 06-20/520-8029, 06-30/548-4430

Heti menü a facebookon: Öntöde Gasztro
Hétvégenként: RENDEZVÉNYEK, SZÜLETÉSNAPOK, ESKÜVŐK.
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Hozzávalók: (kb. 30 db fánk-
hoz)
• 40 dkg Alfa-Mix liszt
• 8 g Útifű maghéj
• 80 g cukor
• 20 g vaníliás cukor
•  10 g sütőpor (1 csomag, 

csak nekem ömlesztve van, 
és ennyit mértem ki)

• 2 egész tojás
• 500 ml tej
• 100 g olaj
• pici rum aroma
• pici só

elkészítés:
A száraz hozzá-

valókat alaposan 
összekeverjük, 
majd beleöntjük 
a többi hozzáva-
lót, és a robot-
gép dagasztó-
karjával csomó-
mentesre kever-
jük. A megszokot-

tól ez egy lágyabb tészta, 
mert gondoltam így köny-
nyebb dolgom lesz a sütő-
formába beleegyengetni. :)

A sütőformákat jó alapo-
san bekenjük vajjal, hogy ne 
ragadjon majd bele a tész-
ta, ezután egy kiskanál 
segítségével meg-
töltjük a fánk-
formákat. 175 
fokra előme-
legített sütő-

ben aranybarnára sütjük a 
fánkokat (nekem kb. 20 perc 
kellett hozzá).

A kész fánkokat azonnal 
vegyük ki a formából, így 
kívül ropogós, belül puha 
lesz az állaga. 

Gluténmentes fánk sütőben

Ha ezt a kérdést feltesz-
szük, tízből kilencen gon-
dolkodás nélkül vágnák rá,
hogy kettő, egy felső és egy
alsó. Pedig a kutyáknak és
amacskáknak van egy har-
madik szemhéja, a belső
szemzugban, normál álla-
potban rejtve. Betegség,
gyengeség esetén előes-
het, ez főleg macskáknál
jellemző. Az emberi szem-
ben a harmadik szemhéj
teljesen elcsökevényese-
dett, a belső szemzugban
lévő kicsiny könnyhúsocs-
ka maradt belőle.
Mi a szerepe ennek a har-
madik szemhéjnak? Első-
sorban támasztó funkciója
van, tartja a felső és az alsó
szemhéjat. A másik leg-
alább ilyen fontos felada-
ta a könnytermelés. A bel-
ső felszínén fekvő nagy
mirigy (Harder-mirigy) a
szem könnytermelésének
felét adja.
Igazából erről a mirigyről
szólna a cikk, mivel igen
gyakori az előesése. Bizo-

nyos fajtákmasztiffok, bull-
dogok, sok kistestű kutya-
fajta hajlamos rá. A kifor-
dult mirigy nagy borsónyi
képletként látszik a belső
szemzugban, horroriszti-
kus látványt nyújtva. Igen
hamar erős kötőhártya
gyulladás alakul ki. A Har-
der-mirigy előesést műte-
ni kell, teljesen felesleges
szemcseppekkel kezelget-
ni, nem gyógyul meg. Az
semmindegymilyenműté-
ti megoldást végző állator-
vost választunk. Sok kolléga
a mirigyek kivágását végzi
a mind a mai napig, ami
műtéttechnikailag nagyon
egyszerű, csak egy olló-
csapás, de később a szem
kiszáradását eredményezi
(hiányzik a termelt könny).
Ahelyesmegoldás, amirigy
visszavarrása a helyére. Mi
csak ezt végezzük. Jóval
komplikáltabb és drágább
beavatkozás, de egyedül
így tudjuk megőrizni hosz-
szabb távon a szem épsé-
gét.

Hány szemhéja vana
kutyáknak?

Védőoltások,
veszettség elleni oltások

Disznótoros
hétvége a LiDoban!

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

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2017. január 27-29.,

február 03-05., 10-12., 24-26.
Az ár tArtAlmAzzA:

péNtEK: érkezés, üdvözlőital,
svédasztalos vacsora;

SzOmbAt: svédasztalos reggeli, 8 órakor
disznótoros mulatság pálinkával, forralt borral,

harmonikás zeneszóval kísérve, 13 órakor
disznótoros sült pecsenye, vacsora zeneszóval;

vASárNAp: reggeli, ebéd.
FFFeeedddeeetttttt uuussszzzooodddaaa, ssszzzaaauuunnnaaa, jjjaaakkkuuuzzzzzziii,

pingpong terem, konditerem használat.
SZÉP kártyát, Erzsébet utalványt elfogadunk.

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

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

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

Belváros közeli,
idei átadású lakások eladók,
1 v. 2 szoba+nappalis
változatban, konyhabútorral,
nagy erkélyekkel.

16,5mFt-tól!
Csáki Olga

+36 70 4541466

RaktáRost
keres költségvetési intézmény,
készletgazdálkodási, raktárosi
feladatokra, közalkalmazotti

jogviszonyban, előny
CT‑EcoSTAT program ismerete,

bér megegyezés szerint.

ValaminttakaRítót
teljes‑ és részmunkaidőben

felveszünk.

Érd.: 06/30/773-6824

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

csecsemő- és gyermekgyógyász,
infektológus, bőrgyógyász szakorvos

Dr. Vincze Magdolna főorvos

• ekcéma kezelés, anyajegy szűrés
•• vírusos növedékek kezelése

• fibroma eltávolítás
• tejcukor és gyümölcscukor

érzékenységi vizsgálat
A rendelés és a tanácsadás is
előjegyzés alapján történik.

Előjegyzés kérhető: mindennap 8:00 - 16:00-ig, a
06 30/384-59 24 telefonszámon
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facebook.com/domusbiobolt

Friss,
gluténmentes

pékáru
Folyamatosan

kapható!

Cím: szombathely,
Domus Üzletközpont
i. emelet
tel: 94/ 333-200

Nálunk Örülhet
aMínuszoknak!

Az engedmény részleteiről érdeklődjön üzletünkben. Érvényes: Jan.10. – Jan.31.

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

Az engedmény részleteiről érdeklődjön üzletünkben Érvényes: Jan 10 – Jan 31

Olvasószemüveg 8.990 Ft-tól

szemüveglencsékre.
engedmény a

szemüveglencsékre
-20%

-30% -40% -50%
a

30%0

www.elixir-fitness.hu • 06-94/394-546 •  Elixir-Fitness

Téged is vár Kőszeg legújabb edzőTerme!

JUMPING  WALKenergie  SPINRACING  FUNKCIONÁLIS TRÉNING 
JÓGA  KINESIO TAPE  INFRASZAUNA  GYEREKTORNA  MASSZÁZS  TRX

Segítünk formába lendülni, hogy boldogabb, magabiztosabb, 
egészségesebb légy, és elérd a céljaid!

Dr. Pfeifenróth Anna
orvos, hagyományos
kínai orvos, Szombat-
helyen 2011 óta végez
Atlas-korrekciót. A nem
orvosi jellegű, vibráci-
ós masszázs alapú, egy-
szeri eljárásról kérdez-
tük a doktornőt.

- A legtöbb embernél a fejtar-
tó első nyakcsigolya, az Atlas
kificamodott helyzetben van,
a koponyához és gerinchez
képest helytelen szöget zár
be. Ez számos egészség-
ügyi probléma, egyebekmel-
lett fejfájás, hátfájás, porcko-
rong sérülés, idegbecsípő-
dés, gerincferdülés, csípő-
és térdfájdalom, bokasüllye-
dés, az agyidegekbeidegzé-
si területén létrejövő tünetek
okozója is lehet. Dr. René-C.
Schümperli kidolgozta azt az
egyszerű, radiológiai bizonyí-
tékokon nyugvó, nem orvosi

jellegű,megelőzést és terápi-
ás beavatkozások hatékony-
ságát támogató öngyógyí-
tó eljárást, mely során helyé-
re kerül az első nyaki csigo-
lya. A vibrációs masszázzsal
az izmok és az ínszalagok
feszülését oldjuk, ettől javul
a fej és a nyaki területek vér-
átáramlása. A fej sokkal job-
ban mozog, ami elsősorban
a rövid hátizmok lazulásának
következménye.Agerinc sta-
tikai terhelése megváltozik, a

korábbi deformációk folya-
matosan enyhülnek, a csigo-
lyák a továbbiakban a helyük
felé mozdulnak.
Minden korosztály tagjai
megfordulnak a rendelésen.
A panaszok számosak, van,
aki fejfájásra, szédülésre,más
gerincfájdalomra panaszko-
dik. Az első nyakcsigolyát
az első alkalommal teszem
a helyére, amit egy-másfél
hónap múlva esedékes kon-
roll vizsgálat követ. Az Atlas
ezt követően ahelyénmarad.
Ezt az egyszerű prevenciós
eljárást a későbbi életkorban
gyakran megjelenő egész-
ségügyi problémák elkerülé-
se, enyhébb formában törté-
nő megjelenése érdekében
érdemes a lehető legkoráb-
bi életkorban elvégezni. A 10
évnél fiatalabbaknál az eljárás
ingyenes, ha az egyik szülő
maga is részt vesz a kezelé-
sen.

Az Atlasz helyretételével számos
panasztól megszabadulhatunk

Dr. Pfeifenróth Anna
AtlasPROfilax SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász
ingyenes előadás
az atlas korrekcióról
időpontok: január 13. (péntek) 18 óra, következő: február 10.
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HelyszÍn! szombathely, dolgozók útja 1/a

Sajnos, manapság eléggé 
gyakori a gluténintoleracia. 
A lisztérzékeny emberek szá-
ma folyamatosan emelkedik, 
de szerencsére, ma már köny-
nyen és megfizethető áron 
juthatunk gluténmetes élel-
miszerekhez, pékáruhoz és 
félkész ételekhez.

A pékáruk esetében pró-
báljunk meg frissen sütött 
készítményeket vásárolni! 
A friss pékáru előnye a cso-
magolttal szemben, hogy 
általában adalékanyagok-
tól és allergén anyagoktól 
mentesek. Lisztérzékeny-
ségben szenvedő család-
tagjainknak a munkahelyre, 
gyermekeinknek az iskolába 
készítsünk szendvicset friss, 
gluténmentes kifliből, zsem-
léből, de akár már muffint is 
tehetünk nekik, ha édeset 
kívánnak. Reggelire glutén-
mentes gabonapelyhet is 
tálalhatunk tejjel, joghurttal 
vagy gyümölcslével. 

Amennyiben van hozzá 
kedvünk és időnk, gyúrha-
tunk tésztát házilag, amit 
aztán sokféle módon készít-
hetünk el. Nekik sem kell 
lemondani a túróstésztáról, 
a bolognai spagettiről vagy 
a milánói makaróniról, csu-
pán a speciális lisztet kell jól 
megválasztani. A szakboltok-
ban kérjük az eladó segítsé-
gét, aki jól ismeri a különféle 
lisztek, tésztaporok felhasz-
nálási lehetőségeit! Ameny-
nyiben kész száraztészta 
mellett döntünk, olvassuk 
el a csomagoláson leírtakat, 
hogy biztos legyen a siker!

Amit a 
gluténmentes 
étkezésről 
tudni érdemes

Ingyenes információs hetilap, 
a Hungária Szuperinfó laphálózat tagja.

Kiadja: SHOW PLUS KFT.  
Szombathely, Széll K. u. 40.  

E-mail: vas@szuperinfo.plt.hu  
www.szuperinfo.hu

Felelős kiadó:  
Kázmér Judit ügyvezető igazgató

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

PLT ingyenes divízió igazgató: 
Heffler György  

Ingyenes lapok operatív vezető: 
Porubek Tamás

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta Tel: 94/ 511-254

Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: Savaria Post Kft.  
Vas Megyei Szuperinfó  

Megjelenik minden szerdán  
40 000 példányban

Megjelenés napja: szerda  
Lapzárta: péntek 15.00 óra

Szerkesztőségünk a jogszabályokba ütköző, etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, a megjelent hirdetések tartalmáért 

és a nyomdai hibákért felelősséget nem vállal.

Az újévi fogadalmak élén 
jár a fogyókúra. A karácsonyi 
ünnepek alatt a családi lako-
mák eredményeként hamar 
megjelenik egy-két kilog-
ramm felesleg. Ami bizony 
magától nem múlik el – 
mondja Varsányi-Piri Nóra, 
a kőszegi Elixír Fitness veze-
tője. Számos lehetőség közül 
választhat az, aki megszaba-
dulna az ünnepek alatt felsze-
dett kilóitól. Személyi edző 
állítja össze az egyénre sza-

bott edzéstervet és a mellé 
javasolt diétát is. A zsírpárnák 
ellen hatékony az infraszauna, 
hiszen 30 perc alatt akár 600-
800 kalóriát is elégethetünk. 
A másik a Jumping fitness, 
amely kortól és nemtől egy-
aránt használható, sőt sze-
rethető. Ez az eszköz nálunk 
is egyre népszerűbb. A tram-
bulinhoz hasonló, ámde spe-
ciális eszköz maximális védel-
met nyújt az ízületeinknek, 
miközben minden testrészün-

A mozgás elixír! ket formába hozza. Az ugrá-
lás pedig endorfinokat szaba-
dít fel. A vendégek szerint egy 
ilyen edzés után nem kíván-
ják például a csokoládét, és 
mosolyognak. Ez a mozgás-
forma mindenkiben a gyer-
mekkori ágyon ugrálást idé-
zi, ami pozitív élményt jelent. 
Az egészségünket számos 
egyéb szolgáltatás is segít-
heti, ilyen a masszázs, a TRX, 

a WALKenergie, a spinracing, 
valamint a jóga is. A mozgást 
nem lehet elég korán kezdeni, 
ezért gyermektornát is szer-
veznek.

Természetesen az újévi 
fogadalom akkor válhat való-
ra, ha a kezdeti lelkesedést 
kitartás is követi. Kőszeg leg-
újabb edzőtermében szemé-
lyi edző segít a kezdőknek és 
a haladóknak egyaránt.



ÁLLÁSBÖRZE4 2017. január 11.

Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anyagok és
alkotóelemek +++ több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 országban +++ több,
mint 16.000 alkalmazott +++ innovatív ötletek a jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető speciális
üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és beszállítója.
A Schott Hungary Kft., az üzletág több mint 20 éve sikeresen működő ma-
gyarországi gyáregysége üvegcsét, ampullát és karpullát gyárt Lukácsházán.
Sikeres csapatának erősítésére a SCHOTT Hungary Kft. lukácsházai gyára
munkatársakat keres az alábbi munkakörökbe:

VIZUÁLIS ELLENŐR
4 műszakos vagy állandó délutános munkarendben
középfokú vagy 8 általános végzettséggel

GÉPMESTER
4 műszakos munkarendben
középfokú végzettséggel: gépszerelő, lakatos, autószerelő, mezőgaz-
dasági gépszerelő, gépi forgácsoló, lánghegesztő és minimum 2 éves
termelési tapasztalattal

MECHANIKUS KARBANTARTÓ
4 műszakos munkarendben (mechanikus)
középfokú műszaki végzettséggel (pl.: lakatos, autószerelő, mezőgaz-
dasági gépszerelő, gépszerelő)
és 2-3 év szakmai tapasztalattal

MECHANIKAI SPECIALISTA
rugalmas munkarendben
középfokú műszaki végzettséggel (pl.: lakatos, autószerelő, mezőgaz-
dasági gépszerelő, gépszerelő)
és 3-5 év szakmai tapasztalattal

Ajánlatunk:
• Versenyképes alapbér
• 2017. február 15.-ig csatlakozó új munkatársainknak egyszeri brut-
tó 90.000 Ft-os juttatás

• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mértéket
meghaladó műszakpótlékok

• Egyénre szabható Cafetéria
• Ingyenes buszközlekedés számos településről
• Kedvezményes étkezési lehetőség helyben
• Folyamatos képzési lehetőségek
• Stabil, növekvő nemzetközi vállalat
Cégünknél érdekes feladatokra, motivált és
barátságos csapatra számíthat.
Osztozna velünk sikereinkben?
Küldje el önéletrajzát az alábbi címek egyikére:
SCHOTT Hungary Kft.
9724 Lukácsháza, Otto Schott utca 1.
E-mail: hr.pph@schott.com
Érdeklődni a 94/568-411-es vagy
a 94/568–400-as 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 vállalat, melynek sikere
a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez?A leg-
jelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos
lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Munkatársaink együttműkö-
dése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen tartjuk mozgásban a világot.

Az LuK Savaria Kuplunggyártó Kft. 2017. február 06-tól

forgácsoló képzést indít,
melyre várjuk a jelentkezéseket

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

A képzés teljesítését követően elvárások:
• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
Feladatok:
• Gépkezelés, átszerelés
• Szerszámkorrekció
Amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• Fejlődési, előrelépési lehetőség
• Térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Jánosháza, Körmend
Kérjük, pályázatában jelölje meg, hogy a fenti képzésre jelentkezik!
Izgalmas feladatok és kiemelkedő fejlődési lehetőségek várják,
hiszen innovatív megoldásainkkal a holnap világát alakítjuk.
Szeretné velünk közösen mozgásban tartani a világot?
Várjuk Önt is csapatunkba!

Rövid hírek az álláspiacról
A 6 legkeresettebb 
IT-szakma 

Állásvadász cégek szerint az első 
helyen a webfejlesztő áll, második a 
sorban a rendszerelemző, a bronzér-
mes az IT-biztonsági elemző. Utánuk 
sorban a szoftvermérnök, az adattudós 
és a rendszeradminisztrátor következik.

Erre figyelnek a munkaügyi 
ellenőrök

A vállalkozásoknak időszerű áttekin-
teniük, hogy az egyes munkavállalók 
hány nap szabadságot vettek ki az éves 
szabadságból, illetve hány nap szabad-
ság adható még ki részükre. A munka 
törvénykönyve úgy rendelkezik, hogy 
a szabadságot főszabály szerint az ese-
dékesség évében kell kiadni.

Általánossá vált 
a munkaerőhiány a 
szállodákban

 A magyar hotelek 93 százalékában 
nincs elég alkalmazott. Leginkább szo-
batakarítókat, felszolgálókat, szakácso-
kat, recepciósokat, mosogatókat keres-
nek. A tömeges elvándorlás nagymér-
tékben megnehezíti a szállodások hely-
zetét, az erősen élőmunka-igényes 
szektor viszonylag alacsony bérszintje 
nem ösztönzi maradásra a munkavál-
lalókat. Az ágazatban az átlagkereset 
idén évi bruttó 2,3 millió forintra rúg, 
amely 25 százalékkal marad el a nem-
zetgazdasági átlagtól.
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A szombathelyiMcDonald’s étterem

teljes- és részmunkaidős
munkavállalókat keres.

Bér+juttatások, rugalmasmunkarend, akár
másodállásban, vagy kisgyermekes anyáknak is.
Jelentkezni a felvetel@clear97.hu e-mail címen,

vagy a 30/558-0009 telefonszámon.

Várjuk

élelmiszeripari végzettségű
szakmai tapasztalattal rendelkezőmunkatársak,

villanyszerelők
vezérléstechnikai, automatizálási, mechatronikai,
elektronikai jártassággal rendelkezők jelentkezését!

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

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

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

sikeres frisstészta gyártó családi vállalkozásunk celldömölki
székhelyén az átépítési munkálatok befejeződtek.

szeptembertől ismét elindult a gyártás, ahova állandó
alkalmazottaink mellé

új munkatársakat keresünk

Sabina Zrt.
felvételre hirdet

betanított
munkára

MinőSég-
ellenőr
munkatársat.

Feltétel:
Érettségi

Érdeklődni a

94/513-951-es
telefonszámon

lehet

Sabina Zrt szabászati üzemrészlegébe

betanított munkára
munkavállalókat keres.

Érdeklődni a 94/513-951-es
telefonszámon lehet.

Tejtermékeket gyártó és forgalmazó

PannonTej ZrT.
réPcelaki TelePhelyére

ha úgy érzi, megfelel az elvárásoknak, várjuk jelent-
kezését részletes szakmai önéletrajzzal, fényképpel
az allas@pannontej.com e-mail címre.

KARBANTARTÓ
pozícióba munkatársat keres.

Elvárások:
• minimum technikusi végzettség (mechatronikai

műszerész, elektroműszerész vagy
villanyszerelő gyengeáramú ismeretekkel)

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

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

• pneumatikus, hidraulikus rendszerek ismerete
• precizitás, igényes munkavégzés

Fő feladat:
• élelmiszeripari berendezések (főző, adagoló,

csomagoló) szakszerű karbantartása,
beállítása, javítása

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

M.T.P. Optikai Kft.
Mail:mtpbalaskone@

invitel.hu
Tel.: 95/565‑013

Szelestei üzemünkbe
keresünk

munkájára
igényes

dolgozókat,
kétműszakos
munkarendbe.

Végzettséget nem
igénylő betanított

munka.
Szombathelyről ingyenes
buszjárat biztosított.
Jelentkezni hétfőtől

péntekig, 8-16 óráig lehet
az alábbi elérhetőségeken.

ÖtÖdiktől egy határmenti
iskolában? Jó Ötlet…

Az oktatás nyelve német, anyanyelvedet
heti négy órában megtarthatod, az angol

is fő tantárgy. Január 20-án délelőtt
fél kilenctől szeretettel várunk

szüleiddel együtt nyílt napunkra, ahol
az iskola diákjai és tanárai bemutatják
az iskolát, beszélnek az iskola céljairól

és információkat kaphatsz magyar
nyelven is lehetőségeidről.

Cím: Eberau, Marktstr. 29.
www.josefinum-eberau.at

06-70/316-8356

A Vas Megyei Kormányhivatal Mun-
kaügyi Központja honlapján található 
napi statisztika alapján, 2016. szep-
tember 13-án az alábbi adatok sze-
repelnek:

-  álláshelyek száma:  
5504 db

-  önéletrajzot leadott 
álláskeresők 
száma: 
34 fő

40000 
példány 
szombathely 

és 18 környező 
településen.

Statisztika
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MEGNYITOTTUNK!
Szereted a szakmád és megújulnál?

Csatlakozz a bükfürdői
CARAMELL PREMIUM RESORT****

lendületes csapatához!
Munkakörök:

• értékesítési
vezető

• rezervációs
asszisztens

• recepciós
• cukrász-pék

• szakács
• konyhalány
• reggeliztető
pincér

• reggeliztető
szakács

• bármixer
• felszolgáló
• szobaasszony
• karbantartó
• bérszámfejtő

Fényképes önéletrajzodat ide várjuk:
E: titkarsag@caramell.hu, T.: +36 94 / 558 030

www.caramell.hu

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.

A LISS Patrongyártó, Töltő és Forgalmazó Kft. répcelaki
munkahelyre munkatársakat keres a következő pozíciókba
jelenlegi és épülő új üzemébe (várható kezdés: folyamatosan)

Munkarend: 2 és 3 műszak

GÉPKEZELŐ

Feladat:
- Gépek, berendezések üzemeltetése

Elvárások:
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- Alapszintű számítógépes ismeretek
- Munkavégzés több műszakos munkarendben

MECHANIKAI KARBANTARTÓ

Feladatok:
- Gépbeállítások
- Karbantartási feladatok ellátása
- Hibaelhárítás
- Több műszakban történő munkavégzés

Elvárások:
- Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
- Targoncavezetői engedély előnyt jelent
- Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
- előny: elektromos karbantartói tapasztalat

Amit kínálunk:
- Versenyképes fizetés
- Cafetéria juttatás (Készpénz, SZÉP kártya, ÖNYP, EP)
- 13. havi juttatás
- Munkába járási támogatás (amennyiben nem megoldott

a tömegközlekedés, az autóval való bejárást 15+10 Ft/km
kifizetéssel támogatjuk)

Amennyiben a hirdetésünk felkeltette az érdeklődését, kérem, hogy
juttassa el önéletrajzát az alábbi elérhetőségekre 2017.02.15-ig.

 9653 Répcelak, Carl von Linde út 1. 
 www.liss.hu/karrier  karrier@liss.hu  georgina.kondor@liss.hu 

Álláslehetőség Sárváron a Flex-nél!

A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 munkavállaló
közreműködésével nyújt magas színvonalú, komplex szolgáltatásokat

a terméktervezéstől, a gyártáson és logisztikai tevékenységen át,
az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés és érdeklődés:
job.sarvar@flextronics.com

telefonon hétfőtől péntekig 08:00-16:00
(06 80) 200 087 (ingyenesen hívható)

Munkatársakat keresünk az alábbi munkakörökbe:

– villamos karbantartó
(4 műszakos munkarendben)

– termelés támogató technikus
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– hibakereső
(középfokú számítástechnikai végzettséggel, 2 műszakos munkarendben)

– operátor*
(2, 3, 4 műszakos munkarendben)

– raktáros*
(jogosítvány szükséges, 3, 4 műszakos munkarendben)

– szállítmányozási koordinátor**
(középfokú logisztikai végzettséggel, angol nyelvtudás szükséges)

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

A **-gal jelölt munkakörre nem érvényes a csatlakozási bónusz.

A Blaguss Agora Hungary Kft.
gyakorlattal, GKI-kártyával, digitális

sofőrkártyával, PÁV II-vel és D kategóriás
jogosítvánnyal rendelkező

AUTÓBUSZ-VEZETŐT
keres főállásban, dolgozói szállításra
Sárvár–Sopronkövesd viszonylatban,

napi 4 órás munkakörben.
Érdeklődni munkanapokon 8–15 óra

között a 99/702-070-es számon
Póczáné Varga Enikőnél lehet.
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TÁRSKERESÉS

Szombathelyen 40-es masszőr hölgy
ismerkedne. 06-70/294-1733

49 éves masszőr hölgy újra Szombathe-
lyen szeretettel vár. 06-30/494-1111

SZOLGÁLTATÁS

Munkavédelmi és tűzvédelmi szol-
gáltatás keretében vállalom doku-
mentációk készítését, tanácsadást,
megbizotti feladatok ellátását.
Amennyiben kiutat keres a jogszabá-
lyok rengetegéből, hívjon. 06-30/631-
0918

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

Kádfelújítás beépített állapotban ga-
ranciával! Tel.: 06-70/389-6277
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Szombathely, Körmendi u. 89.
(Citroën szalon helyén), Tel.: 0620/275-1818
Nyitva tartás: H–P: 9.00–17.30, Szo-V: 9.00–12.30

Egyedi bútorok készítését is vállaljuk!
Alvaro nappali sor

146.700 Ft 97.800 Ft

Álló fogasok nagy
választékban!

Üveg doh.asztalok
nagy választékban!

Faliképek óriási
választékban!

NT4 tolóajtós gardrób
159.800 Ft 122.900 Ft

Panka gyerekheverő
29.900 Ft 19.900 Ft

Dóri 200/60 konyha
95.900 Ft 64.900 Ft

Fenyő 4.szem étkező
44.900 Ft 29.900 Ft

Lance étkező
35.300 Ft 23.500 Ft

Cindy kanapé
127.400 Ft
79.900 Ft

Bartek íróasztal
26.900 Ft 17.900 Ft

Fenyő hossz-
abbítható
gyerekágy
84.200 Ft
56.100 Ft

Francia sarok
251.700 Ft 167.800 Ft-tól

Berta 6 szem. étkező
119.900 Ft 79.900 Ft-tól

Forgószékek
8.300 Ft-tól

Előszobafalak
17.900 Ft-tól

Raluca nappali sor
74.900 Ft 39.990 Ft

F ő h

Rugós heverők
54.000 Ft 36.000 Ft-tól.

Nílus rugós fr.ágy
83.800 Ft 59.900 Ft

Fürdőszoba
bútorok nagy
választékban.

Sára kanapé
85.200 Ft 49.990 Ft

60.000 Ft 29.900 Ft60 000 Ft 29 900 Ft

Next 160-as gardrób
104.400 Ft 69.600 Ft-tól

OKTATÁS

MATEMATIKA MÁSKÉPP. Ha nincs si-
kerélményed, ha javítani szeretnél, je-
lentkezz! 06-30/471-3992

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

Új munkatársat keresünk

ÜZLETKÖTŐ
munkakörbe

Piacvezető acéltermék-feldolgozó és kereskedő
cég keres munkatársat szombathelyi telephelyére

Az álláshoz tartozó elvárások:
- Minimum középfokú műszaki végzettség
- Értékesítés, kereskedelem területén szerzett

3-5 éves tapasztalat
- “B”kategóriás jogosítány

- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek,
MS Office ismeretek

Előnyt jelent:
- Angol/német nyelv ismerete,
esetleg több nyelv ismerete

- Felsőfokú műszaki végzettség

Amit kínálunk:
- Fix, versenyképes jövedelem+ egyéb cafeteria
- Céges gépkocsi használata a munkavégzéssel

összefüggően
- Teljes munkaidős foglalkoztatás

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését,
kérjük, hogy fényképes szakmai önéletrajzát és elérhető-
ségét küldje 2017. január 31-ig az info@hrtrans.hu

e-mail címre. Jelentkezésében tüntesse fel
a hirdetés referencia számát: HrtD17/12Ü.

ÓPERINT utcában épülő„Császári ház”
elnevezésű 2017. évi projekt keretében kínálunk
28m2- 69m2 közötti új építésű eladó lakásokat.

Hívja közvETlENül
a bERuHázÓ éRTékEsíTőjéT

Értékesítési telefonszámunk:

+36-20/205-9999

ÁLLÁS

PANNONJOB KFT.
Székesfehérvári munkalehetőség!

Br. 160000 Ft alapbér,
40-50% műszakpótlék, Br. 330000 Ft éves

Cafeteria, Jelenléti Bónusz 10000 Ft,
Hazautazás térítése, Fizetési előleg

06/20/336-3803
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Székesfehérvári munkalehetőség!

B 160000 F l bé
INGYENES SZÁLLÁSSAL

CNC gépkezelőket, hegesztőket kere-
sünk sárvári munkahelyre, megbízható,
fizetőképes céghez. Jó fizetés. Szállás,
utazás megoldott. Tel.:06-20/297-6996

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

Felső-ausztriai munkavégzésre, német
nyelvet beszélő, fémipari szakmunkáso-
kat keresünk. Érd.: +36-30/997-0030

INGATLAN

Büki munkavégzésre keresünk takarító-
kat. Érd.: 06-20/324-9655

Elsőemeleti 64 m2-es lakás Oladi la-
kótelepen eladó. Érd.: 06-30/554-
1058

Celldömölkön, Sárváron és Szombat-
helyen kiadó bútorozott lakást keresek.
Érd.: 06-30/791-0950, 06-70/944-5060

VEGYES

Régi szalongarnitúra, kerevet, 4 szék,
kettő karosszék, díszes asztal, régi író-
asztal, 2 db Art deko szék és asztal ela-
dó. 06-30/412-8561

Bioptron lámpát dobozt, színterápiát,
állványt, légterápiát, ceraqem ágyat
vásárolok! 06-20/529-9861

Dunnákat, párnákat 18.200 Ft/kg-ig
hagyatékot, örökséget vásárolok. 06-
70/312-3460

JÁRMŰVEK

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

BARKASZT, DACIÁT, LADÁT, SKODÁT,
TRABANTOT, WARTBURGOT, MZ-T,
SIMSONT VÁSÁROLOK. 06-30/971-
4284

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

Roncsautó-átvétel hivatalos bontási
átvételi igazolással. Szállítás megoldha-
tó. Érd.: 06-99/532-038
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Nyitvatartás:
Kedd 12-17,

Szerda 12-16,
Csütörtök 8-12,

Péntek 8-12

family ékszerüzlet
Szombathely, Family Center, Varasd u. 1. • Tel.: 06-70-6188-587

KUPON
arany nyakláncokra,
arany karikagyűrűkre
80000 ft/gr beszámítás
A kupont hozza magával a váásárlásra.

Akció időtartr ama: január 331-ig.

Minden arany nyakláncra
és arany karikagyűrűre

8000 ft/gr
a törtarany
beszámítás

a vásárolt ékszer súlyáig.
1 gr alatti arany ékszerekre

a beszámítás nem vonatkozik.

KUPON
-20%
ezüst ékszerre!
A kupont hozza magával a vásárlásra.
A kupon a kedvezményes árból
biztosítja a további engedményt.

MészárosDóra+36704541461

Parkerdő lakóparkban nappali+ 2 szobás
ikerház 2017. őszi átadással 20,5M Ft

Kámonban, az Arborétum közelében
nappali+ 3 szobás ikerház 2017. őszi
átadással 23,9M Ft

Oladon, az Aranypatak utca közelében új
építésű nappali+ 3 szobás sorház fedett
autóbeállóval, patakparti telekkel 32,9MFt

Síp utcában 110nm-es kétszintes ikerház
autóbeállóval, tavaszi átadással

30,5M Ft helyett 27,99MFt

Zanatonmodern, praktikus nappali+ 2
szobás ikerház 2017. őszi átadással

19,5M Ft

Merjen

nagyot álmo
dni!

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

LAmináLt pArketták:
ajándék szegélyléccel

és polifoammal!
Fa szalagparketták ajándék lerakással!
Lambéria 1590 Ft-tól!

„X” KFT. SZOMBATHELY
HUNYADI ÚT 11.
WWW.XKFT.HU | INFO@XKFT.HU
06-94/501-289 | 06-20- 9-222-830

Kapumotorok
18%kedvezménnyel

Ingy
enes

áraj
ánla

t

kész
ítés

hely
szín

i

felm
érés

!

„X” Kft

Garázskapuk
22%kedvezménnyel!

Az akció 2017. január 11-től január 31-ig érvényes!

VIP TurIV

9700 Szombathely,
Éhen Gyula Tér. 5.

(A vasútállomással szemben)

Márkás ruhák,
folyamatos árufeltöltés!
Kiváló minőség jó áron!
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Akció!

Kötöttek
1890 Ft 890 Ft

Ingek, Blúzok
1390 Ft 790 Ft

Farmerok
2290 Ft 1190 Ft

Női felsők
990 Ft 490 Ft

Szoknyák
890 Ft 590 Ft

Zanaton2v. 3 szobanap-
palis ikerházak eladók, sa-
ját kerttel, kocsibeállóval,
ajándékkonyhabútorral.

21,5mFt-tól.
Csáki Olga

+36 70 4541466

Sörpatika Pub& Pizzeria
Szombathely, Thököly I. u. 4. • Tel.: 0630 334 1 335

Déli ajánlatunk: H- Szo.: 12:00- 15:00
Pizza 1- 7: 990 Ft!!!

www.sorpatika.com

ZÖLDSÉG-GYÜMÖLCS
kereskedésünket.

nYitva: H.-P.: 07.45-17.00 óráig,
SZO.: 09.00-13.00 óráig

Keresse nálunk új termékeinket!
PÉKÁRUK, HÁZi KÉSZÍtÉSŰ LEKvÁROK,
ZÖLDSÉGKRÉMEK, HÁZi KÉSZÍtÉSŰ
SZÖRPÖK, DiaBEtiKUS tERMÉKEK

MEGnYitOttUnK!
SÖPtEi Út 21.

Szertettel várunk mindenkit!

Sabina Zrt varrodai üzemrészlegébe

betanított munkára
többműszakos munkarendbe

munkavállalókat keres.

Érdeklődni a 94/513-951-es
telefonszámon lehet.
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