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Bolond esküvő, télűző máglya, kiszebáb égetés és igazi mohácsi és most már bucsui busók! Egy 
évvel ezelőtt a kis határ menti település, Bucsu nagyot gondolt, és egy délutánra busók lepték el a 
falut. A hagyományteremtő rendezvény olyan jól sikerült, hogy idén már egész napos programmal 
várják az érdeklődőket. Január 28-án reggel 7-kor hagyományos disznóvágással indul a nap, majd 
dalárdák, néptáncegyüttesek szórakoztatják a nagyérdeműt. 14.00 órától a kultúrháztól indul a mas-
karás felvonulás: bolond esküvő a busók kíséretében. Télűző máglyát gyújtanak és elégetik a kisze 
bábot, és táncház is lesz a busókkal. A disznótoros étkeket egész nap támogatói jeggyel lehet meg-
kóstolni, és nem maradhat el a kézműves vásári forgatag sem. Helyszín: Bucsu, focipálya

TÉLBÚCSÚZTATÓ
BUSÓJÁRÁS BUCSUBAN

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

MészárosDóra+36704541461

Kámonban,családi
házasövezetben
modern,praktikus
nappali+3szobás
ikerház2017őszi
átadással23,7MFt

OladonazAranypatak
utcábannívós,nappali+
3szobássorházi
lakástárolóval,2db
autóbeállóval31,7MFt

Önmegálmodja,

az életét!
Felfordítjuk

Csokigénybe
vehető!

Azárak
kulcsrakészen
telekárral
együtt

értendők!
Kertvárosifiatalos,
nappali+2szobásikerház
sajátkerttel2017őszi
átadással19,5MFt

Belvárosszélénmostépülő
nappali+4szobásházkicsi
kerttel29,3MFt

Oladonelegánsnappali+
3szobásenergiatakarékos
ikerházgarázzsal
hőszivattyúfűtéssel,2017
nyáriátadással28,9MFt

mimegvalósítjuk!

További ajánlataink és részletek az
alábbi elérhetőségeken olvashatók!

94/312-972
www.ventouratravel.hu

Szombathely, Kőszegi utca 19.

T áb
U-001262

Prága és Karlovy Vary:
ápr. 6-9. 55.000 Ft/főtől
Körutazás Bosznia-Her-
cegovinában: jún. 1-5.

62.000 Ft/fő
Strandolás a makarskai
riviérán: júl. 4-8.

70.000 Ft/fő
Várjuk Önöket egynapos

kirándulásainkon és színházi
programjainkon is!

A „Szűrcsapó Óvoda a Gyermekekért Alapítvány”
Tisztelettel kéri az adózókat, hogy SZJA-juk

1%-ával támogassák
Alapítványunk célkitűzéseit.

Adószámunk: 18890442-1-18

Torony lakóparkjában
kétszintes, nappali + 3+2 fél-
szobás, téglaépítésű, nagyon
igényes kivitelű, újszerű iker-
házmodern amerikai konyhá-
val, 2 fürdőszobával, 3wc-vel,
terasszal,
garázzsal,
420m2-
es, rende-
zett tel-
ken eladó.

+36 70 454 1451
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Üzlet Kiadó!

Sárvár,
Batthyány utca

43.

Sárvár főutcáján 71
m2es üzlet kiadó.

Korábban bankként
üzemelt.

Érdeklődni:

+3630/3853890

csempeszsandorne@gmail.com

Vasi seprű
TakaríTó és
szolgálTaTókfT.

Társasházak, cégek,
irodák, házak, lakások,
inTézmények, Telephelyek
TakaríTása-TiszTíTása

komplex ingaTlan
üzemelTeTés, karbanTarTás

szőnyeg- és kárpiTTiszTíTás

kosaras emelő,
TakaríTógépek bizTosíTása

galambriaszTók és
madárhálók TelepíTése

06 70 389 8482
www.vasisepru.hu
e-mail: vasisepru@t-online.hu

94/321-252

SEGÍTS VELÜNK
A SZINYEISEKNEK!

Fiatalok támogatásával foglalkozó civil szervezetként úgy gondoljuk, hogy valamilyen formában
nekünk is részt kell vennünk az olaszországi tragédia érintettjeinek megsegítésében. Társa-
dalmi felelősségvállalás keretében egyesületünk felajánlásokat gyűjt, melyeket transzparens
módon eljuttatunk a Szinyei Merse Pál Gimnáziumnak és a tragédiában érintett családoknak.

Digitális Nemzedékért Egyesület
számlavezető bank: MKB Bank Zrt.
bankszámlaszám: 10300002-10669113-49020019
közlemény: Szinyei MPG felajánlás

PayPal felajánlási lehetőség:
https://www.paypal.me/digitnemzedek

Az adományokkal kapcsolatban minden további kérdésre kizárólag az egyesület jogosult választ adni.
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A Veronánál balesetet szenvedett magyar 
busz utasai között 43 fiatalkorú és 11 fel-
nőtt volt. A hivatalos információk alapján 
16 halottja van a balesetnek, 6 sérültet kór-
házban ápolnak, közülük ketten válságos 
állapotban vannak.

Január 20-án éjjel az 
olaszországi Verona köze-
lében balesetet szenvedett 
egy magyar fiatalokat szál-
lító busz, tizenhatan meg-
haltak, huszonhatan meg-
sérültek. A buszon a buda-
pesti Szinyei Merse Pál Gim-

názium tanulói, volt diákok, 
tanárok és egyikük családja 
utazott - írta az MTI.

Tizenhat súlyosan meg-
égett holttestet emeltek 
ki a tűzoltók a Verona mel-
lett balesetet szenvedett, 
magyar középiskolás diáko-

kat szállító autóbusz ron-
csai közül - közölte szom-
bat reggel az olasz rendőr-
ség parancsnoka, Geralomo 
Lacquaniti.

Közlése azt jelenti, hogy a 
halálos áldozatok mindegyi-
ke azok közül került ki, akik 
nem tudták időben elhagy-
ni az ütközés után kigyulladt 
járművet.

Olasz tévéhíradók felvé-
telei szerint a jármű teljesen 
kiégett.

A rendőrparancsnok azt 
is elmondta, hogy ismere-
teik szerint más jármű nem 
volt érintett a balesetben, és 

egyelőre vizsgálják, hogy az 
autóbusz miért szaladt le az 
útpályáról.

Orbán Viktor miniszterel-
nök kezdeményezésére hét-
főn az ország nemzeti gyász-
napot tartott az elhunyt 
áldozatok emlékére.

Eddig a száraz, szomorú 
tények, azonban nekünk vas 
megyeieknek ez nem csak 
ennyit jelent. Itt Vas megyé-
ben 18 évvel ezelőtt szintén 
egy hasonló tragédia ráz-
ta meg az embereket. 1999-
ben majdnem napra ponto-
san ezen a napon 18 halá-
los áldozatot követelt egy 

buszbaleset. Szinte nem volt 
olyan ház ahol ne érintette 
volna a családokat a tragé-
dia, gyermek, testvér, uno-
ka, osztálytárs, iskolatárs, 
szomszéd, ismerős minden-
kinek van fájó emléke erről a 
napról. Ezekben a napokban 
újra és újra feltörnek a köny-
nyek, a soha el nem múló fáj-
dalom ismét előre tör a szí-
vekben. 

Mi most a veronai baleset-
ben elhunyt diákokkal és fel-
nőttekkel együtt kőszegi és 
szombathelyi áldozatokra is 
emlékezünk az alábbi vers-
sel.

Gyász és fájdalom ma és 18 évvel ezelőtt

Juhászné Bérces Anikó
Nincs vigasz
Lángvörös éjszaka, gyászt hozó hajnal,
hiányzott segítő, éber őrangyal.

Fekete lobogó feszül a szélben,
ártatlan, lebegő lelkek a légben.

Viruló életek derékba törve,
zokogó embernek kiapad könnye.

Nincs ami vigasztal, nincs helye szónak,
többé már sosem lesz oly boldog holnap,

mint mikor éltetek velünk a földön,
jussatok a Mennybe, azért könyörgök!

MEGN
YÍLT!

OLADI
HÚSBOLT!

9700 Szombathely Kassák L. u. 5. (kis Tescomögött)

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

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

Bőséges választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

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

 hétfő: 12-16
 kedd: nincs
 szerda: 12-16
 csütörtök: 8-12
 péntek: 8-12Ny
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Az akció időtartama
jan.9-től febr. 15-ig tart.

Az új Citroën C3 mindent megtesz, hogy otthonosan,
végtelen kényelemben érezhesd magad. A tágas és
remek tartású első üléseknek, valamint a magasabb
kategóriájú autókat idéző, kifinomult felfüggesztésnek
köszönhetően az utazás soha nem tapasztalt élménnyé
válik, melynek minden perce öröm.
Új Citroën C3: a rád szabott kényelem.

*Az új Citroën C3 döntős a 2017-es Év Autója választáson (Car of the Year 2017). Jelen aján-
lat 2017. január 1-jétől január 31-ig vagy visszavonásig, új Citroën C3 PureTech 68 Live modellek esetén leadott és visz-
szaigazolt megrendelésekre érvényes. A bruttó 2 990 000 Ft-os indulóár az új Citroën C3 PureTech 68 Live változatá-
ra vonatkozik, melyhez a Citroën ConnectedCAMTM beépített kamera és a 36 színkombináció nem elérhető opciók.
Az indulóár a regisztrációs adóval növelt, maximális ügyfélkedvezménnyel már csökkentett listaárat jelöli és gyártásból történő
megrendelésekre érvényes. A feltüntetett indulóáras akció más kedvezménnyel nem összevonható. A C3 PureTech 68 Live
változat vegyes fogyasztása: 4,7 l/100 km, CO2-kibocsátása: 109 g/km.
A kép illusztráció. A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül szerződéses ajánlatnak, továbbá a C Automobil Import Kft.
fenntartja a kondíciók változtatásának, valamint az akció visszavonásának jogát. Részletekért forduljon az akcióban részt vevő
márkakereskedésekhez, illetve keresse fel a www.citroen.hu honlapot.

citroen.hu

Citroën AdvAnCed Comfort®-tAl

ALAPFeLszeReLTsÉggeL
MáR bRuTTó

2 990 000 ft-TóL!*

iniCiál Autóház Kft., 9700 SzombAthely, váSártér u. 3. tel. 94/508-908

egyéniSég, AKárCSAK te!
ÚÚÚJ Citroën C3

HÍVOGAT AZ ISKOLA
A szombathelyi Horvát Oktatási Központ szeretettel

hívja a leendő 1. osztályosokat a nyílt napok foglalkozásaira.
Szombathely, Jászai M. u. 4.

Nudim ti školu – Iskolanyitogató (Sambotel)
Termin / Időpont: Učiteljica /

Tanítónő
Tema/Téma:

20. siječnja / jan. (16.30-17)
petak – péntek Eszter Bogárdi

Likovni odgoj, priroda: šumske i
domaće životinje
Rajz, természetismeret: vadállatok,
háziállatok

03. veljače / febr. (16.30-17)
petak – péntek Dijana Dasz-

kalov

Upoznavanje sa školom, školski život,
školski pribori
Ismerkedés az iskolával, élet az iskolá-
ban, taneszközök

17. veljače / febr. (16.30-17)
petak – péntek Silvija Molnár

Pjesmice, pjesme, glazba, instrumenti
Versek, énekek, zene, hangszerek

03. ožujka / márc. (16.30-17)
petak – péntek Marta Ćahut

Tehničko zanimanje
Technika foglalkozás

Várunk minden érdeklődőt, aki szívesen tanulna modern fel-
szereltségű, családias hangulatú, egyéni bánásmódot és magas

színvonalat biztosító iskolában.
Az előzetes horvát nyelvtudás nem feltétel.

Információ: +36 20/311 2003

Az Országos Horvát Önkor-
mányzat 45/2016.(IV.09.) szá-
mú Közgyülési határoza-
ta 2016. július 1-jével horvát 
nemzetiségi nevelést folyta-
tó tagóvodát alapított Szom-
bathelyen a Jászai Mari utca 
4. szám alatt. A tagintézmény 
2016. július 1. napjától a Miros-
lav Krleža Horvát Óvoda, Álta-
lános Iskola, Gimnázium és Kol-
légium Szombathelyi Tagóvo-
dája (Szombathely, Jászai Mari 
u. 4.) elnevezéssel kezdte meg 
működését.

Az iskolában folyó oktatásról 
Paukovitsné Horváth Edit veze-
tőtől kaptunk tájékoztatást.

Érdeklődésünkre az isko-
la vezetője elmondta, hogy 
2017. szeptember 1-jétől már 
az 1. osztályt is elindítják, aho-
vá hívnak és várnak minden 
érdeklődőt.

Kik jelentkezhetnek az isko-
lába, van területi meghatáro-
zás:

Országos körzetet foga-
dunk, tehát nem lakcím függő 
a felvétel.

Nem csak horvát gyöke-
rekkel rendelkező gyermeke-
ket várunk, hanem bárkit, aki 
szívesen részt venne az intéz-
mény sokszínű munkájában és 
az alacsony létszámú osztályok 
munkájában.

Várunk minden érdeklődőt, 
a horvátul még nem beszélő, 
de ezt a nyelvet szívesen elsa-
játító, vagy ilyen gyökerek-
kel rendelkező családban élő 
gyermekek szüleit. Nevelési 
programunkat ajánljuk mind-
azon szülőknek, akiknek fon-

tos, hogy gyermekeik derűs 
légkörben biztonságos körül-
mények között nevelődjenek, 
bontakoztassák ki személyisé-
güket.

– Milyen idegen nyelvet 
tanulhatnak a diákok?

– Az iskolában a horvát mel-
lett tanulható idegen nyelvek 
az angol és a német.

– Milyen előnyei vannak az 
Önök oktatási intézményének?

– Az iskola előnyei:
– magas oktatási színvonal, 

modern felszereltség
– alacsony osztály létszám
– családias, gyermekközpon-

tú légkör; egyéni bánásmód
– sokszínű szabadidős prog-

ramok
– néptánc és tambura okta-

tás
– horvátországi kirándulá-

sok, testvériskolai kapcsolat

– nyelvvizsga bizonyítvány 
megszerzése 

– magas színvonal
– kétnyelvű tevékenykedés 

és tevékenykedtetés egész 
nap (horvát- magyar)

– modern felszereltség
Számtalan fellépési lehető-

ség, szabadidős tevékenység, 
korcsolyázás, úszásoktatás 
várja a gyerekeket. A beszéd-
hibával küzdő gyermekekkel 
logopédus foglalkozik.

Nagy gondot fordítunk a 
hagyományőrző tevékeny-
ségekre, népitánc oktatás, 
tambura oktatás

Bővebb információ a www.
skolskicentarsambotel.hu 
web-oldalon, vagy a +36 20 
9 360 341 telefonszámon. 
Igény esetén személyes tájé-
koztatást is nyújtunk.

Színvonalas iskolai oktatás – tehermentesített gyermekek
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Kedves 
Olvasóink,

az elmúlt hónapokban 
nagyon sok szép verset hoz-
tak szerkesztőségünkben sze-
mélyesen, vagy küldtek be 
nekünk postán. Nagy János 

és Fróna Zsigmond verseivel 
ünnepi hangulatot varázsol-
hattunk adventi lapszáma-
inkban. Ezúton is köszönjük 
a szerzőknek a verseket és a 
hozzá küldött kedves szava-
kat. Továbbra is lehetősége-
inknek megfelelően igyek-

szünk publicitást adni a helyi 
költőknek. A szerzőktől sze-
retettel várjuk a műveiket, 
az olvasókat pedig arra buz-
dítjuk, hogy olvassák nagy 
örömmel a helyi költők ver-
seit. Farkas Anikó

lapigazgató

Kedves Olvasóink, köszön-
jük az Önök aktivitását.

Az elmúlt időszakban 
egy-egy rejtvényre bekül-
dött helyes megfejtések 
száma több esetben elérte, 
sőt meghaladta a 250 dara-
bot. Ezúton is gratulálunk a 
nyerteseknek és további jó 
időtöltést kívánunk!

A heti rejtvényünk helyes 
megfejtői közül 2 szerencsés 
2-2 tábla csokit nyer.

Beküldési határidő: 2017. 
február 1. 

A megfejtéseket a Vas 
megyei Szuperinfó szerkesz-
tősége (Szombathely, Széll K. 
40. ) címére várjuk!

„Üzleteim legnagyobb részét 
a Szuperinfónak köszönhetem”

Mészáros Dóra 
Otthon Centrum 
ingatlan szakértő

„Köszönjük a lassan 15 éves 
kapcsolatot, aminek köszön-
hetően a Herényi Virágút egyre 
ismertebb lett és Szombathely 
város második leglátogatot-
tabb rendezvényévé vált. Remél-
jük, hogy ez a kapcsolat a jövő-
ben is tovább gyümölcsözik.”

Tisztelettel: Szekér Tamás 
Herényi KSE elnöke

Rólunk 
mondták:

Nagy János
A dolgos hóember
Ébred a hűs reggel
udvaron hóember.
Tegnap építették,
kinn is felejtették.
Szapora hó esik,
ég rá bundát terít.
Éjszakára szállást
kapott, biztos állást:
ingyen éjjeli őr:
fény tör szén-sze-

méből,
téli holdvilágnál
fagyos éjjel strázsál.
Elmondja egyszuszra:
szemét le nem huny-

ja,
zúzmarás bajusza, 

szívesen aludna,
s álmodik ébren

gyermekseregével…

Gyermekek friss 
hóban

futnak gyorsan szót-
lan,

ártatlan lábnyomok
sorban megállnak ott,
havas út hozzá 

vezet –
szép diadalmenet!
Hurrá! – kiáltással
mind egyszerre így 

vall:
égbe dobált sapkák
örömük hullajtják,
s hóemberre essen
színesen, kedvesen!
Gyerekek friss hóban,

(s talpuk alatt rop-
pan) játszanak 
golyóval.

Hóember a célpont,
a találat nem ront.
Katonás tartása
a tüzet jól állja.
Majd a fejéhez kap
s megbillen a kalap…

Gyerekek friss hóban,
abban mennyi jó van!
Fényes gyermekar-

cok,
valamennyi ragyog.
Körben, karban tág 

sor,
havas lábbal táncol,
s felzeng bájos dal-

lam,
elhalkul egy tapsban,
hol a huncut trónol,
kijut most a jóból!

Fróna Zsigmond
Tél
Csend van, hallgat a ház
Lobogva ég a kemény akác
Meleget áraszt a kandalló
Békésen alszik a házlakó
Kint zúg a szél, hull a hó
Jaj, de fázik az utazó!

Óh, mily szép is a táj
Fehérbe öltöznek a fák 
Mélyen hallgat az élővilág
Csak a varjú mondja: kár, kár
Várja a tavaszt a madár
És az ember is egyaránt

Most még a szobába kényszerül
Mert a hideg uralkodik kegyetlenül
Az arcokat festi pirosra
Jégvirágot cifráz az ablakra
Így telik a nap nap után
Míg végre jő a tavasz a tél után.

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

csonka balázs
Tel.: 06-30/458-5856T

Minőségi nyílászáró és árnyékolás-
Technikai rendszerek kedvező áron!

listaárból

48%
kedvezmény!!! ingyenes szolgáltatásaink:

• felmérés • árajánlat-készítés • hulladékelszállítás

ő é í á á ó é á é á

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

szezonkezdési

akciók!

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

a rejtvény támogatója:



52017. január 25.

I. Páratlan
Párlatnap

09.30 A rendezvény megnyitása: kóstoló, vásár és
gasztronómiai bemutatók indulnak

09.45-től
Az „égetett bor 500 éves hagyománya a Jurisics várban”
című előadás – előadó: Ilon Gábor régész

Párlat és pálinka – hitek és tévhitek az elnevezésekről és
készítési módokról – Süveges Gábor NAV

A cefrézéstől az érlelésig – szakmai előadás kezdő és
tanulni vágyó párlatkészítőknek - Horváth Pál

A panyolai pálinka története és kultúrája
Magyarországon – Muhari Zoltán polgármester Panyola

11.00 A I. Kőszegi Pálinka és Párlatverseny
eredményhirdetése és szakmai értékelése

12.00 Mi rotyog a kondérban? – civil és jótékonysági
bográcsételek kóstolója

12.30 Jó ebédhez szól a nóta…

13.30 Uknow Duo

15.00 Zsikó Zoltán és zenekara

16.00 Farsangolás

17.00 Uknow Duo

A rendezvény kulturális és gasztronómiai része
a Jurisics vár belső és külső udvarán kerül megrendezésre

(kedvezőtlen időjárás esetén a lovagteremben)!

Kőszeg, Jurisics vár 2017. február 4.

FarsangimulatságFarsangimulatságr g mulatság
A HAPPY-LAND JÁTSZÓHÁZBAN

2017. FEBRUÁR 12-én, VASÁRNAP 14.00 tól
• FARSANGI ÁLARC KÉSZÍTÉS

• MÓKÁS ÜGYESSÉGI FELADATO
LUFIPUKKASZTÁS JÁTÉKOKKAL

• PAPAGÁJ FOTÓZÁS
• MAGIC SHOW- DISCO
• CSILLÁMTETOVÁLÁS

. F

BELÉPŐJEGYEK ELŐVÉTELBEN KEDVEZMÉNYES ÁRON.
www.happy-landd.hu • 06-70-390-5758 •

DVEZ
hhappylandjatszohaz

99770000 SSzzoommbbaatthely, Varasd u. 10. I. emellett - HOMA CENTRUM

Facebook: Maszk-ara jelmez és ruhakölcsönző

kö
lc
sö
nz
és
id
íj:
18
00
Ft
-tó

l

cím: Szombathely,Géfin Gyula u. 24. 06/30/405/1440

www.Maszk-ara.hu

Hidegkonyhai
készítmények
házhoz szállítással.

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

Új rendezvény meghonosításán fáradozik a kőszegi 
Jurisics-Vár Művelődési Központ, melynek témája az 
égetett szesz, a párlat, vagy pálinka. 

A turisztikai szezonon kívül, de az 
év eleji csendet szándékosan meg-
törve indul a programsorozat, mely-
nek fő napja február 4-e szombat 
lesz. Ekkor kezdődik a várudvaron a 
pálinkakóstolók sora, a vár belső ter-
meiben a történelmi és „szesz-szak-
mai előadások”, és természetesen a 
gasztronómiai csemegék kínálása. 
Mi hozta létre a rendezvényt? Sok 
összetevője van annak – meséli az 
ötletgazda Pócza Zoltán igazgató. 
Az egyik motiváló tényező a törté-
nelmi előzmény, melyről én Gyulán, 
az ottani pálinkamanufaktúra mes-
terétől hallottam először. Eszerint 
az országban a kőszegi vár volt az 
egyik első hely, ahol párlatot, pálin-
kát, „égetett bort” készítettek. Itt 
Gyulán, a Városok Falvak Szövetsé-
ge elnöke, Halász János úr – aki alföl-
diként büszke az ottani pálinkára és 
hagyományaikra – is javasolta, hogy 
egyszer a szövetség tagjai is ismer-
kedhessenek meg ezen történet-
tel, és versenyeztessük meg a tag-
ság kiváló nedűit. Itthon aztán Ilon 

Gábor régész küldte el azt a Holl Imre 
tanulmányt, mely a várban a 60-as 
években végzett kutatások során fel-
tárt desztilláló berendezést mutatja 
be. Ezzel készíthettek égetett bort a 
várban 500 évvel ezelőtt. Az erede-
ti berendezés másolatát már készítik 
és reméljük iható nedű lesz a jóféle 
helyi fehérbor „égetéséből”. 

Így állt össze az ötletből az első 
program: február 2-án az I. Kősze-
gi Pálinka és Párlatverseny. Várjuk 
a nevezéseket az alábbi kategóri-
ákban: borpárlatok; Almatermé-
sű pálinkák / párlatok; Csonthéjas 
pálinkák / párlatok; Szőlő pálinkák / 
párlatok; Törköly pálinkák / párlatok; 
Bogyós, vad és erdei gyümölcs pálin-
kák / párlatok; Ágyas pálinkák / pár-
latok; Likőrök. A nevezett mintákat 
postán, futárral, vagy személyesen 
január 30-31-én várjuk. 

Az eredményhirdetésre és a díjak 
átadására a kőszegi I. Páratlan Pálin-
kanap keretében kerül sor február 
4-én. További részletek a koszeg.hu 
oldalon olvashatók.

I. Páratlan Párlatnap

Hozzávalók:
brownie:
• 15 dkg étcsokoládé
• 15 dkg puha vaj
• 10 dkg cukor
• 10 dkg liszt
• 3 tojás
• 1 dl szilvapálinka
• 20 dkg aszalt szilva

krém:
• 1/2 l tej
• 4 csapott ek keményítő
• 3 tojássárgája
• 2 tk vaníliakivonat
• 12 dkg cukor
• 2 dl habtejszín
• 1 zacskó habfixáló

elkészítés:
Nagyobb darabokra vágjuk 

a szilvát, és pálinkában felfőz-
zük. Összeolvasztjuk   a vajat 
csokoládéval, belekeverjük 
a lisztet és cukrot. Habverő-
vel felverjük az egész tojáso-
kat, óvatosan beleforgatjuk a 
csokoládés masszát, és a szil-
va felét.

22 cm-s kerek formát kibé-
leljük szilikonos sütőpapírral, 
15 percig sütjük 180 fokra elő-
melegített sütőben.

Szilvapálinkás brownie torta
A krémhez 1 dl tejben hab-

verővel elkeverjük a többi hoz-
závalót, a másik 4 dl-t felforral-
juk, majd lassan, kevergetve 
hozzáadjuk a keményítős részt.

Folpackkal kompakt módon 
letakarva kihűtjük.

Keményre verjük a tejszínha-
bot a fixálóval, majd óvatosan 
beleforgatjuk a vaníliakrémbe, 
a másik rész szilvával együtt.

Megtöltjük a tortát, és egy 
éjszakát hűtőben pihentetjük, 
hogy az ízek összeérjenek.
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Csatlakozz hozzánk!

Minőségbiztosítási mérnök
• Felsőfokú műszaki (villamos-, gépészmérnö-

ki) és/vagy minőségbiztosítási végzettség
• Középfokú angol nyelvismeret (német nyelvtu-

dás előny)
• Minőségügyi területen szerzett min. 1 éves ta-

pasztalat
• Problémamegoldó eszközökben szerzett jár-

tasság (8D, 5WHY, Ishikawa)
• Autóipari beszállítói gyakorlat előny
• ISO 9001, QS 9000, VDA 6.1, ISO/TS 16949 szab-

ványok, folyamatdokumentációk (FMEA, Cont-
rol Plan) ismerete előny

Folyamatmérnök
• Gépész/Mechatronikai mérnöki/üzemmérnö-

ki végzettség
• Középfokú angol nyelvismeret
• Termelő vállalatnál műszaki területen szerzett

tapasztalat

HR Generalista / Toborzás
• Felsőfokú végzettség (gazdasági végzettség

előny)
• Tárgyalóképes angol nyelvismeret
• Toborzás-kiválasztás területen szerzett min 2

éves tapasztalat (termelő / autóipari cég előny)

HR Business Partner
• Felsőfokú (gazdasági)végzettség, naprakész mun-

kajogi ismeretek
• Középfokú angol nyelvismeret
• Termelő / autóipari cégnél szerzett, min.5 éves ta-

pasztalat
• A termelési részleg teljes körű HR támogatása

Logisztikus
• Felsőfokú gazdasági végzettség
• Középfokú angol és/vagy középfokú német nyelv-

ismeret
• Hasonló területen szerzett tapasztalat

Pénzügyi munkatárs
• Mérlegképes könyvelői képesítés, naprakész

számviteli ismeretek
• Releváns szakmai tapasztalat (min 3 év)
• Középfokú angol nyelvismeret

Amennyiben felkeltettük az érdeklődésedet, várjuk
a jelentkezésedet a hr.alh@autoliv.com címre elkül-
dött magyar és angol nyelvű önéletrajzzal, a megpá-
lyázott pozíció megjelölésével.

További információ:
Nyiri Petronella, HR Generalista/Toborzás
(+36 99 536 349; petronella.nyiri@autoliv.com)

A világ legnagyobb gépjármű-utasvédelmi rendszer fejlesztő és gyártó cégcsoportjánakmagyar tagja
a 25 éves sopronkövesdi székhelyű Autoliv Kft. A 2.600 főt foglalkozató vállalat Európa legnagyobb biz-
tonsági öveket gyártó üzemeként elkötelezett a folyamatos fejlesztés és fejlődés mellett, melynek je-
gyében újabb álláslehetőséget kínál a következő munkakörökbe.

Biztonsági öv összeszerelő
Várjuk mindazok jelentkezését, akik szeretnének jó munkakörülmények között, 3 műszakos munka-
rendben dolgozni. Tesztírás minden kedden 6.15-kor. A munkába járást ingyenes Autoliv buszjáratokkal
biztosítjuk.
Jelentkezés: hétfőtől péntekig 8 és 16 óra között
Telefon: +36 30/268 6172, +36 99/536 852
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Sabina Zrt. felvételre keres érvényes
targoncavezetői engedéllyel

RAKTÁROS
munkatársat.
Jelentkezni lehet:

+36/94-501-037-es telefonszámon.

APradalits ésTársaKftmeglévő csapatánakbővítéséhez
azalábbimunkakörökbenkeresújmunkatársakat

autószerelő
autóvillamossági szakember.

Pályakezdőket is várunk.
Amennyiben szeretne egy jó csapatban, családias légkörben dolgozni
és áruismerettel rendelkezik jelentkezzen az alábbi telefonszámon:

06-30/901-6002

A

ó

ÉLELMISZER KERESKEDELMI
VÁLLALKOZÁS

SZOMBATHELYI RAKTÁRÁBA

KOMISSIOZÓKAT
ÉS

RAKTÁROSOKAT
KERESÜNK EGYMŰSZAKOS
MUNKARENDBE AZONNALI

BELÉPÉSSEL.
AMIT BIZTOSÍTUNK: VERSENYKÉPES
JÖVEDELEM, HOSSZÚTÁVÚ, STABIL

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

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

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.

• Pályamester: érettségi, technikusiműszaki szakmai végzettség, felsőfokú pálya-
fenntartási ismeretek képzés, egyszerűsített forgalmi vizsga, 3 év gyakorlati idő
pályafenntartási területen, B kategóriás jogosítvány. Telephely: Csorna.
• Pályamunkás: alapfokú iskolai végzettség, B kategóriás jogosítvány. Telephely:
Csorna vagy Rajka.
•Műszerész (távközlés): távközlés-technikaiműszerész, elektro/elektronikai
műszerész, kábelszerelő vagy középfokú informatikai szakképesítés, B kategóriás
jogosítvány. Telephely: Sopron.
•Műszerész (biztosítóberendezés): műszerész vagy villanyszerelő szakképesítés,
B kategóriás jogosítvány. Telephely: Sopron, Szombathely vagy Répcelak.
•Technikus (biztosítóberendezés): érettségi és középfokú szakmai iskolai vég-
zettség, technikusi szakképzettség (műszerész vagy villanyszerelő), B kategóriás
jogosítvány. Telephely: Sopron.
•Villamos felsővezeték-szerelő: vas- vagy villamosipari szakképesítés, B kategó-
riás jogosítvány. Telephely: Fertőszentmiklós vagy Szombathely.
•Villanyszerelő (építményfenntartás): villanyszerelő szakképesítés, B kategóriás
jogosítvány. Előnyt jelent: érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi szabvá-
nnnyooossssssááágggiii fffeeelllüüülllviiizsssgggááálllóóó viiizsssgggaaa. TTTeeellleeeppphhheeellly: SSSzooommmbbbaaattthhheeellly.
•Villanyszerelő (szabványossági): villanyszerelő szakképesítés, érintésvédelmi,
villámvédelmi és tűzvédelmi szabványossági felülvizsgáló vizsga, B kategóriás
jogosítvány. Telephely: Szombathely.
• Dísznövényttytermesztő (határozott időre): szakmunkás-bizonyítvány, szakmai
gyakorlat, B kategóriás jogosítvány. Telephely: Sopron.
• Vezető jegyvizsgáló: érettségi. Előnyt jelent: németnyelv-ismeret. Telephely:
Sopron vagy Szombathely. Jelentkezési határidő: 2017. február 05.

Szükség esetén, Szombathelyenmunkásszállást biztosítunk.
Amunkavégzés helye: változó (a GYSEV Zrt. működési területe)

Győr-Sopron-EbenfurtiVasút Zrt.
várja azon érdeklődők jelentkezését, akik egy tradicionális, 1876-ban
alapított magyar – osztrák zártkörűen működő részvénytársaságnál
szeretnének dolgozni.

Jelentkezés: Az önéletrajz postai úton történő feladásával (elérhetőség megjelölése,
végzettség, szakképesítés) a GYSEV Zrt. 9400 Sopron, Mátyás király utca 19. HumánGaz-
dálkodás címre, illetve elektronikus úton a karrier@gysev.hu e-mail-címre a pályázott
muunkaaköörmeeggjjeelöölééssééveel 20017.. feebbruuáár 100-igg..

Felvételt hirdetünk az alábbimunkakörökre:

„alacsonyak a juttatások”, 
„nem jövök ki a főnököm-
mel”, „fejlődni szeretnék” – 
akármi is legyen az álláske-
resés indoka, aki szeretne 
mihamarabb (új) állást kapni, 
annak tisztában kell lennie a 
2017-es önéletrajz trendekkel. 
Már csak kevesen használják a 
régi Microsoft önéletrajz sab-
lonjait, vagy az unalmas töl-
telékszavakat, mint például 
„kiváló kommunikációs kész-
ség”, vagy „jó csapatjátékos”. 
Dobjuk ki az elavult önélet-
rajzokat, és modern, vizuá-
lisan is megnyerő, első osz-
tályú CV-ket írjunk, amelyek 
segítenek kiemelni a Önélet-
rajz trend 2017-ben legjobb 
tulajdonságainkat, és verse-
nyelőnyt adnak a többiekkel 
szemben. Fektessünk ener-
giát a személyes márkaépí-
tésre, és olyan önéletrajzot 
adjunk ki a kezünkből, amely 
valós előnyöket kínál a poten-
ciális munkaadók számára. 
2017-ben, az előző évekhez 
képest sokkal inkább a vizuá-
lis adatokra kerül a hangsúly 
az önéletrajzokban is. Ebben 
az évben megugrik majd az 
infografikus önéletrajzok 
használata, egyre több állás-
kereső ilyet küld bemutatko-
zásként, csatolva hozzá a tel-
jes önéletrajzot vagy a moti-
vációs levelet. Az ön- életraj-
zok egyre inkább egy magazin 
címlaphoz fognak hasonlíta-

ni, igaz ez a megközelítés leg-
inkább a kreatív területeken 
népszerű. Egy olyan társada-
lomban, ahol mindenki elfog-
lalt, az önéletrajz szűkre sza-
bása a legnagyobb érdekünk, 
legyünk figyelemmel a szö-
veg sűrűségére. Használjunk 
felsorolást, hogy megtördel-
jük az információ mennyisé-
get, és maximalizáljuk mind-
ezt 5 pontban. Legyünk tömö-
rek, csak a lényeget mondjuk 
a lehető legkevesebb szóval. 
Használjunk diagramokat, 
grafikonokat és más képeket, 
hogy így kommunikáljuk az 
információt. Többé nem kell 
aggódnunk azért, ha gyak-
ran váltottuk munkahelyet. 
Pár évvel ezelőtt a HR világá-
ban aszerint szelektálták az 
önéletrajzokat, hogy mennyi 
időt töltöttünk el egy mun-
kahelyen, és ha ez kevesebb 
volt, mint két év, nem is fog-
lalkoztak velünk. A HR-ese-
ket arra tréningezték, hogy 
ignorálják ezeket a jelentke-
zőket. Viszont manapság már 
nem tekintenek a munkálta-
tók negatívan arra a jelöltre, 
aki gyakran váltogatja az állá-
sait, sőt ez az a rugalmasság, 
amit valójában elvárnak. Tehát 
innentől kezdve nyugodtan az 
ön- életrajzunkba foglalhatjuk 
a rövid, akár csak pár hóna-
pig tartó munkaviszonyain-
kat, rövid távú projektjeinket, 
szakmai gyakorlatainkat is.

Önéletrajz trend 
2017-ben
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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)

– fröccsöntő szerszámkészítő**
(szerszámkészítő vagy készülékszerkesztő szakmunkás végzettség,

minimum 2 év szakmai tapasztalat)

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

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

HAMUNKÁT KERES VAGY VÁLTANI
SZERETNE JELENTKEZZEN!

4-6-8 órás munkavégzésre megváltozott munkaképességű
álláskeresők jelentkezését várjuk az alábbi pozíciókba
azonnali kezdéssel:

Küldje el önéletrajzát a
szombathely@mpme.hu e-mail címre, vagy
csörgessen meg a +36 20 340 0701
telefonszámon, és visszahívjuk!

VÁRJUK JELENTKEZÉSÉT!
WWW.MPME.HU

A munkaerő közvetítési számunk: 3786-3/2012-0900

• BETANÍTOTT MUNKÁS
• TARGONCAVEZETŐ
• KERTÉSZ, UDVARKARBANTARTÓ
• KONYHAI KISEGÍTŐ
• ELADÓ, ÁRUFELTÖLTŐ, TAKARÍTÓ
• ADMINISZTRATÍV MUNKATÁRS

Önállóan dolgozni tudó

bádogos és ács munkatársakat
azonnali belépéssel felveszünk
itthoni és külföldi munkákra!
C kategóriás jogosítvány előny!
Tel.: +36-20/912-3497 és

+36-20/253-8155.

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.

Szociális és
mentálhigiénés
munkatársat, valamint
műszaki vezetőt
teljes- és részmunkaidőben

felveszünk.
Érdeklődni:

06/30/773-6824

Wir suchen selbstständig
arbeiten könnende Zimmerer und
Spengler mit Deutschkenntnis.
Tel.: 0043-699/1386-9205.

Idén először adóbevallási tervezetet készít 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) min-
den magánszemélynek. Erről, és az adóbe-
valláshoz kapcsolódó határidőkről levélben 
tájékoztat minden adózót.

Az adóhivatal az adóbe-
vallási tervezetet a 2016-ban 
megszerzett jövedelemről 
szóló kimutatásban mega-
dott adatokból állítja össze. 
Ezeket az adatokat a mun-
káltató, vagy kifizető adja. 
A tervezet elkészítésével a 
NAV azt vállalja, hogy kiszá-
molja a jövedelmet terhe-
lő adót, figyelembe véve az 
év közben levont előlegeket 
és kedvezményeket. A terve-
zet végén egy egyenleg sze-
repel majd, legjobb esetben 
nulla, de az is előfordulhat, 
hogy kell még fizetni adót, 
de az is, hogy valamekkora 
összeg visszajár. Erről az újí-
tásról levélben, vagy ügyfél-
kapun Magyarok milliói kap-
nak levelet a NAV-tól: a beval-
lásunk múlik rajta keresztül 
tájékoztatnak minden adó-
zót. A leveleket január 9-én 
kezdték postázni, szakaszo-
san küldik a leveleket, és a 
hónap végéig minden adó-
zóhoz eljut. Akik rendelkez-
nek ügyfélkapuval, azoknak 
nem küldik ki postán a tájé-
koztatót, ők csak elektroni-
kusan kapják meg. Az elké-
szült tervezetet március 15. 
után mindenki megnézhe-
ti az ügyfélkapuján keresz-
tül, de arra is van lehetőség, 

hogy akinek nincs ügyfél-
kapuja, az levélben, postai 
úton megkapja az adóhiva-
taltól. Ha egyetértünk a ben-
ne foglaltakkal, akkor csak 
annyi a dolgunk, hogy visz-
szajuttassuk a NAV-nak május 
22-ig, és akkor ez lesz a hiva-
talos adó- bevallás. Ha van 
benne hiba, és módosítani 
kell, akkor ezt vagy ügyfélka-
pun keresztül lehet megten-
ni, vagy a 16SZJA jelű beval-
lás benyújtásával. Abban az 
esetben, ha van jövedelem 
nem munkáltatótól, vagy kifi-
zetőtől származik, akkor nem 
készít adóbevallási tervezetet 
a NAV, mert nem kap adatot 
sem munkáltatótól, sem kifi-
zetőtől, tehát nincs miből dol-
gozzon. A magánszemélyek-
nek, akik semmilyen vállalko-
zói tevékenységet nem foly-
tatnak elég 3 dátumot meg-
jegyezniük: Január 31. - Eddig 
lehet megbízni a munkálta-
tót, hogy készítse el az adóbe-
vallásodat, és erről alá kell írni 
egy nyilatkozatot is a munkál-
tatónál (16M29 jelű munkálta-
tói adó megállapítás). Március 
15. - Ha postán szeretné meg-
kapni az adóbevallási terve-
zetet, március 15-ig igényelni 
kell. Május 22. - Az adóbeval-
lás beküldésének határideje.

Adóbevallási 
tudnivalók
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Nemzetközi technológiai csoport +++ speciális üvegek, high-tech anya-
gok és alkotóelemek +++ több, mint 125 év tapasztalata +++ 35 ország-
ban+++ több,mint16.000alkalmazott+++ innovatívötleteka jövőnkért

Üdvözöljük a SCHOTT-nál!
A SCHOTT Pharmaceutical Systems üzletága a világ egyik vezető spe-
ciális üveg és elsődleges gyógyszeripari csomagolóanyag gyártója és
beszállítója. A Schott Hungary Kft., az üzletág több mint 20 éve si-
keresen működő magyarországi 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 munkarendben
– középfokú vagy 8 általános végzettséggel

MECHANIKAI SPECIALISTA
– rugalmas munkarendben
– középfokú műszaki végzettséggel: pl.: lakatos, autószerelő,
mezőgazdasági gépszerelő, gépszerelő

– és 3-5 év szakmai tapasztalattal

SZERVIZ TECHNIKUS
– rugalmas munkarendben
– középfokú műszaki végzettséggel (mechanikai vagy
elektronikai területen)

– 3-5 év szakmai tapasztalattal

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

• Határozatlan idejű, saját munkavállalói szerződés
• Kiemelt juttatási csomag: havi és éves bónusz, törvényi mér-
téket 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.

Szeretnél a körmendiMJUSWORLD
Hotel ésTermálpark dinamikusan fejlődő

csapatában dolgozni?
Nemzetközi környezetben kínálunk hosszú távúmunkalehetőséget,
versenyképes fizetést, folyamatos fejlődési és előrelépési lehetőséget!

A következő pozíciókra keresünk munkatársakat:

•Felszolgáló / Pincér
•Báros / Bártender
Feltételek:
Angol, német vagy olasz nyelvismeret, illetve azonos
munkakörben szerzett tapasztalat előny, de pályakezdők
jelentkezését is várjuk!

• Masszőr
• Kéz- és lábápoló
Feltételek:
okleveles végzettség • azonosmunkakörben szerzett
tapasztalat • angol vagy német nyelvtudás • masszőri pozí-
cióhoz Ayurvéda ismeret előny • olasz nyelv ismerete előny

• Uszodamester, úszómester
•Medenceőr
Feltétel:
jó állóképességgel és úszótechnikával rendelkező fiatalok
jelentkezését várjuk, akiknek cégünk finanszírozza az úszó-
mesteri oktatást!

•Vízgépész
Feltételek:
• szakirányú végzettség
• azonosmunkakörben szerzett tapasztalat előny

• Kertész/ karbantartó
Magyar és angol nyelvű fényképes önéletrajzokat várunk a

betöltendő pozíciómegjelölésével az info@mjusworld.com e-mail
címre vagy személyesen a szálloda recepcióján!

MJUS WORLD Resort & Thermal Park
Kristilla Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
9900 Körmend, Rákóczi F. u. 154 – Magyarország
Tel: +36 94 884 005
www.mjusworld.com
www.facebook.com/mjusworld
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Gépészetet, informatikát akarsz tanulni esetleg mindkettőt? Nálunk a helyed,
jelentkezz a Gépipariba! A 2017/2018-as tanévben az alábbi képzéseket indítjuk
4 + 1 évfolyamos szakgimnáziumi rendszerben:

 Gépgyártástechnológiai technikus (Gépészet ágazat)
Két osztályt indítunk. Hagyományos gépész képzés.

 Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető (Távközlés ágazat)
Fél osztályt indítunk. Az informatika hardveres szakirányra.

 CAD-CAM informatikus (Informatika ágazat)
Két osztályt indítunk. Informatikával támogatott gépészeti tervezés.

 Informatikai rendszerüzemeltető (Informatika ágazat)
Fél osztályt indítunk. Az informatika szoftveres szakiránya.

Valamennyi szakunkon választható idegen nyelv (angol vagy német).

További információ: SzMSzC Gépipari és Informatikai Szakgimnázium
9700 Szombathely, Rohonci u. 1
Telefon: 94/505-300; fax: 94/505-302
www.gimsz.sulinet.hu vagy
gepipari@gimsz.sulinet.hu

I. Szakgimnáziumi képzés (4+1 év)
Gépészet szakmacsoport, gépészet ágazat

 mechatronikai technikus (+ solar) 6100
Elektrotechnika – elektronika szakmacsoport,
villamosipar és elektronika ágazat

 automatikai technikus (+ solar) 6200
 elektronikai technikus (+ solar) 6210
 erősáramú elektrotechnikus (+ solar) 6220
 közlekedésautomatikai műszerész (+ solar) 6230

Gépészet szakmacsoport, épületgépészet ágazat
 épületgépész technikus (+ solar) 6300

II. Szakközépiskolai képzés (3 év)
 gépi forgácsoló 6400
 központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (+solar) 6500
 hegesztő 6600
 villanyszerelő(+solar) 6700
 karosszérialakatos 6800

VÁR A PUSKÁS!

9700 Szombathely Petőfi S.u.1.
Tel.: 94/501-810, 20/415-6218
E-mail:
puskas677@ptszki.sulinet.hu
Honlap: www.ptszki.hu
OM azonosító: 203062
Intézményi kód: 181106

SZMSZC III. Béla Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája

9970 Szentgotthárd, Honvéd u. 10.
Tel.: 06/94/554-268 06/20/2673072

www.belasztg.sulinet.hu www.facebook.com/belasztg

KÉPZÉSI ajánlatunk a 2017/2018-as tanévre:

Szakgimnáziumai képzések, 5 év
Kód Szakképesítés
5010 Automatikai technikus
5020 Műszaki informatikus
5030 Vendéglátásszervező
5040 Turisztikai szervező, értékesítő

Szakközépiskolai képzések, 3 év
Kód Szakképesítés Kód Szakképesítés
5100 Asztalos 5110 Villanyszerelő
5120 Gépi forgácsoló 5130 Szakács
5140 Pincér +2 év alatt érettségi

SZMSZC Rázsó Imre Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája Körmend (http://razso.kormend.hu)

Képzési kínálatunk a 2017/18. tanévre
Szakgimnázium (4+1 év):

 közlekedésgépész ágazat (autószerelő)
 közgazdaság ágazat (pénzügyi termékértékesítő vagy

vállalkozási és bérügyintéző) – ÚJ!
 közlekedés, szállítmányozás és logisztika ágazat

(logisztikai és szállítmányozási ügyintéző)
Szakközépiskola (3+2 év):

 asztalos
 kárpitos
 eladó
 mezőgazdasági gépész
 gyógyszerkészítmény-gyártó – ÚJ!

SZMSZCCC HEFELE MENYYYHÉRT
Építő- és Faipppari Szakgimnáziummmában és
Szakközépiskooolájában induló képppzéseink

Érettségit adó képzéseink:
Magasépítő technikkkus (2001),Mélyépítő techni-
kus (2002), Faipariii technikus (2003),Deeekoratőr
(2004), Vasútépítő--- és fenntartó tecnikusss (2005),
Víziközmű technikuuus (2006)
Szakközépiskolai képzéseink:
Burkoló (((2011))),,, Fessstő,,, mázoló,,, tapppétázó ((((2009))),,,
Járműfényező (2015), Szárazépítő (201222), Víz-,
csatorna- és közmű rendszerszerelő (201116), Víz-
ügyygyi szakmunkás (222017), Tetőfedő (201888)
Ösztöndíjas hiányszakmák:
Ács (2007), Asztalooos (2013), Bádogos (2008),
Kárpitos (2014), Kőőőműves (2010)
TTTooovvvááábbbbbbiii iiinnnfffooorrrmmmáááccciiióóó::: wwwwwwwww.hhheeefffeeellleee.sssuuullliiinet.hu

Kérdésed lenne? Fordulj hozzánk bizaaalommal:
06-94/324-548, 06-20/503-424442

2017
2018

(((szakképppesítés megggnevezése és taggggozatkód):

SZMSZC Savaria Szakgimnáziuma és
Kollégiuma

Szombathely, Hadnagy u. 1.
94/500-260

www.savaria-szki.hu,
savaria@savaria-szki.hu

Kedves 8. osztályosok!
A SAVARIA-ban szerezhetsz érettségit,

megtanulhatsz egy OKJ-s szakmát és segítünk
a felsőoktatási felkészülésben is.

Választható ágazataink (9. évfolyam):
 közlekedésgépészet: autószerelő, elektronikai és

autóelektronikai, majd autótechnikusi képzés
 közlekedés, szállítmányozás és logisztika:

logisztikai, ügyviteli, pénzügyi képzés
 rendészet, közszolgálat: rendészeti, ügyviteli,

jogi, önvédelmi képzés
Felvételi vizsgát nem tartunk, kollégiumi elhelyezést

biztosítunk!

SAVARIA MI SEGÍTÜNK! SAVARIA

9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10.
info@szmszc.hu

Válaszd a szakképzést!
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keresse kék-fehér tetőnket

Szombathely,
Szentmárton utca 13.

Hívjon mielőbb, vagy a
webshopban is tudnak rendelni.

www.bioboltszombathely.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

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

INGATLAN

Újperinten, nem a lakóparkban, eladás-
ra kínálok egy kiváló adottságokkal ren-
delkező 900 nm-es építési telket. 06-
30/799-7029

Szombathelyen, belvároshoz közel új
építésű lakás! 116 négyzetméter, nap-
pali + két szoba, amerikai-konyha, für-
dő-Wc. 30/271-8029

Szombathely Belvárosában, 59 nm-es,
2 szobás, földszinti lakást kínálok ela-
dásra, mely irodának, rendelőnek kivá-
lóan alkalmas. 30/633-5082

Jákon eladó egy teljesen felújított csa-
ládi ház. Fürdőben tusoló, sarokkád is
van. Fűtése gáz cirkó, kandalló. 30/271-
8029

Eladó Szombathely belvárosában egy
üzlet, hozzá tartozó 120 nm-es lakóin-
gatlannal, 40 nm-es raktárral. 06-30/
513-4451

Soproni önkormányzati lakáscsere!
Belvárosi, II. em-i, 40 m2-es, 1,5 szobás
lakásomat hasonlóra vagy kisebbre
cserélném. 06-70/362-9384

Szombathelyen, a Bagolyvár közelében
eladó új építésű 76 nm-es, nappali + 3
szobás ikerház, külön bejáratú telekkel.
30/633-5082

Eladó Kőszegen egy 72 négyzetméte-
res, 2014-ben épült társasházi lakás,
535 négyzetméteres kizárólagos kert-
használattal. 06-30/513-4451

Joskar-Ola lakótelepen, parkos környe-
zetben, 2 szobás, jó állapotú, 59 nm-es,
erkélyes, qutinor lakás eladó! 11,5 MFt
30/633-5085

Kiadó raktárak, Szombathely Új-Pe-
rint, 300 nm és 250 nm. 06-30/968-
2870

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

Olad zöldövezeti részén eladó, 67 nm-
es, 1. emeleti, 2+2 félszobás, jó állapo-
tú, erkélyes lakás! 06-30/733-6089

Bükön eladó 6 szobás, 5 fürdőszobás,
jó állapotú családi ház 2128 nm kerttel.
30/633-5086

VEGYES

KUKORICAVETŐMAGOK: Dekalb, Pio-
neer, Syngenta Januárban akciósan
rendelhetők házhozszállítással.
www.kukoricavetomag.hu Tel.:06-20/
980-4449

Feleslegessé vált cégét megvásároljuk!
Magas házipénztár, tagi kölcsön előny-
ben. 06-30/3454-724

Szombathelyen 40-es masszőr hölgy
várja hívásod. 06-20/430-9107

JÁRMŰVEK

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

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

TÁRSKERESÉS

49/171 elvált dohányzó férfi vagyok.
Megismerkednék független hölggyel,
komoly, tartós kapcsolat céljábol.
Tel.:06-20/580-6651

Szombathelyen igényes 49-es hölgy
ismerkedne . Házvezetés, vacsorakísé-
ret, egyéb érdekel.06-30/494-1111

SZOLGÁLTATÁS

Villanyszerelés! Szombathelyen és
környékén vállalok villanyszerelési
munkákat. 06-30/401-3204

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

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

OKTATÁS

Matematika tanár 33 év szakmai ta-
pasztalattal korrepetálást és vizsgákra
való felkészítést vállal egyénileg Szom-
bathelyen, a Fő tér közelében . Ár: 1500
Ft/45 perc. Tel +36 20 33-44-33-4

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

ÁLLÁS

Építőanyag kereskedés értékesítő
munkatársat keres. Feltételek: érett-
ségi, építőanyag ismeret, számítógép
használat (World, Exel). Előnyt jelent
a targonca kezelői vizsga és szombat-
helyi lakhely. Érdeklődni: munkanapo-
kon 9-16 óráig a 06-30/936-5653 te-
lefonszámon illetve
epitoanyagszombathely@gmail.com

Ausztriába, Bécsújhelytől 20 km-re
(2831 Warth) németül beszélő, gya-
korlott autószerelőt keresünk. Jelent-
kezni német nyelvű, fényképes öné-
letrajzzal: veronika@alro.at

Nettó 150-220 ezer Ft közötti bérekkel
gyári operátorokat, targoncásokat, kar-
bantartókat felveszünk!06-20/367-
0345, 06-70/622-7884, engedélyszám:
49765-1/2008-5100595

Betanított dolgozókat keresünk kiemelt
bérezéssel mosonmagyaróvári és győri
munkahelyünkre. Szállás, étkezés, uta-
zás biztosított. 06-70/354-9321

Szombathelyen varrónőt keresek
munkaruha varrásra. Tel.06-30/369-
3715

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

Nyitva: H-P 9-11 14-17
Tel: 30/461-6047

SANO Takarmánybolt
nyílt Gencsapáti

DózsaGy.u. 27. alatt
Baromfi, sertés, kérődző
állatok részére Premixek,

Koncentrátumok,
Ásványi kiegészítők

kaphatók.

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

Sárvári és szombathelyi gyárakba netto
150-220 ezer Ft-os bérekkel (munka-
körtől függően) dolgozókat felve-
szünk!06-30/282-6263, 06-70/622-
7884, engedélyszám:49765-1/2008-
5100595

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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Cégünk a jogelődöket követve 1960 óta gyárt patronokat, 2001. máju-
sától 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 munka-
helyre 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 támoga-
tás (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 •

amit kínálunk:
• Versenyképes jövedelem
• Kedvezményes étkezési, ingyenes sportolási lehetőség
• Fejlődési, előrelépési lehetőség
• Térítésmentes buszjárataink: Celldömölk, Vasvár, Jánosháza,
Körmend

Forgácsoló gépkezelő
akinek feladata lesz:
• Gépkezelés, átszerelés
• Szerszámkorrekció
elvárásaink:
• Műszaki szakmunkás
végzettség

• Szakközépiskolai végzettség
(előny)

• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
• Gyártásában szerzett
tapasztalat

• Tolómérő használat, műszaki
jelölések ismerete

Szerszámüzemi forgácsoló
akinek feladata lesz:
• Alkatrészek, szerszámok
egyedi gyártása CNC vezérlésű
gépeken
• CNC programok készítése,
módosítása

elvárásaink:
• Gépi forgácsoló végzettség
• CNC technológia,
gyártástechnológia ismerete

• Műszaki rajzok ismerete,
értelmezése

• Precíz, pontos és önálló
munkavégzés

• Egyedi alkatrészek gyártásában
szerzett tapasztalat

előny:
• Német nyelvismeret
• Hasonló területen szerzett
tapasztalat

Szerelő forgácsolás területére
akiknek feladata lesz:
• Gépkezelés (centírozó-, fúró-,
marógép)

elvárásaink:
• Műszaki szakmunkás /
szakközépiskolai végzettség
(előny)

• 3 műszak vállalása
• Pontos és önálló munkavégzés
• Gyártásában szerzett
tapasztalat (előny)

• Műszaki jelölések ismerete,
mérőeszközök ismerete (előny)

Szerszámkészítő
akinek feladata lesz:
• Sajátgyártású szerszámokhoz
alapanyag, rajz előkészítés,
gyártási folyamat támogatása,
szerelés, jelölés, ellenőrzés

• Külső beszállítóktól beérkező
szerszámok átvétele,
ellenőrzése, adatrögzítés az
SAP-ban

• Szerszámok előkészítése
hőkezelésre, bevonatolásra

• Szerszámüzemi
alapanyagraktár kezelése

elvárásaink:
• Forgácsoló vagy
szerszámkészítő végzettség

• 3 műszakban való
munkavégzés

• Word, Excel ismeret

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!
E-mail: karrier@schaeffler.com
LuK Savaria Kuplunggyártó Kft., Szombathely
Tel.: +36 94 588 100

Motivációs levelében, ill. önéletrajzában, kérjük, tüntesse fel
a megpályázott munkakört a referenciakóddal együtt.

ASchaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere
a vállalkozói szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez?Aleg-
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.
Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozíciókra várjuk jelentkezését (Ref. kód: SZI):

TÉLI LÁNCFŰRÉSZ AKCIÓ

Az akció 2017. január 16. és február 6. között illetve a készlet erejéig érvényes.

Timár és Társa Kft.
9700 Szombathely, Semmelweis u. 28.
Tel.: 94/511-055, 94/342-456
9900 Körmend, Németh Mária u. 2. Tel.: 94/410-133
9600 Sárvár, Széchenyi István u. 35. Tel.: 95/323-615
E-mail: info@timarestarsa.hu

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 135
Könnyű és hatékony hobbifűrész mindazok
számára, akik rendkívül kön
és kezelhető fűrészt keresne

40,9 cm³; 1,5 kW; 14"; 4,4 k

78 900 Ft

HUSQVARNA LÁNCFŰRÉSZ 372 XP®
Igazán professzionális fűrész a magasabb közép-kategó-
riában. Igényes munkákhoz készült, csekély súllyal, nagy
teljesítménnyel és gyors f l é l

70,7 cm³; 4,1 kW; 20"; 6,

244 900 Ft


