
Vas megyei sZUPeRiNFÓ 2017. március 1., 9. hét

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

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

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

Nyitvatartás: 
Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30, 

Szombat: 8.30-12.30

Fényre sötétedő 
szemüveglencsék vásárlásakor

Ajándék szemüvegkeret 
vagy 30% kedvezmény!

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

Nőnapi virágvásár

Szombathely KÁmoNt-olaDDal ÖSSzeKÖtŐ Út mellett

CÉGEKNEK  
MEGRENDELÉST 
FELVESZÜNK!

ELKÖLTÖZTÜNK!
ÚJ CÍMÜNK:

SZOMBATHELY,
ZANATI ÚT 13/A.
www.pzsmotor.hu

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

Kóstolja meg Ön is a hamisítatlan falusi ízeket! Finom ételekkel, fergeteges hangulattal várja 
az érdeklődőket Lukácsháza március 4-én, a IV. Pincés kemencés böllérversenyre. 15 csa-
pat, azaz 15 település a Csömötei szőlőhegy 15 pincés-kemencés helyszínén készíti el a ha-
gyományos disznótoros ételeket. A böllérverseny célja a falusi disznóvágás gasztronómiai 
értékeinek és a megye településeinek bemutatása. Zsűri értékeli az elkészített ételeket, a 
csapat egységes megjelenését, a vendéglátás milyenségét, és még a környezettudatos hul-
ladékkezelést is. Az egész napos gasztrotúrát a Big Mouse Band és Kis Grófo műsora, vala-
mint böllérbál is színesíti. A rendezvény 14 éves kor alatt ingyenes.

www.lukacshazibollerverseny.hu

LUKÁCSHÁZI BÖLLÉRVERSENY

VEKA 2005 Kft. Szombathely, Szent Imre herceg útja 40.
Tel.: 94/500-282 • +36-20/933-8721 • E-mail: info@vekakft.hu
Nyitva: H.-P.: 9–17 óra, szo: 9-12 óra • Bővebben: www.vekakft.hu
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Tavaszi akció: 0,5-ös melegperemes üvegezéssel alapáron

cérnahegesztéses Technológiai 
innováció a veka 2005 kft. kínálatában!

3 év garancia beépítésre

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

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

aBlakDoki szolgálaT!
Márkafüggetlen nyílászáró szerviz, redőnyjavítás.
Hibabejelentés: +36-20/933-8721

Egy HElyEN miNdEN!
Bel- és kültéri ajtók, kőművesmunkák. Ha a minőséget választja, nálunk nem fog csalódni!
aBlak-ajTó: műaNyag-fa-alumíNium

veka softline
82MDveka 

Alphaline

Magyar autó és Motorkereskedés szombathely, Zanati út 27/a tel.: 94/522-880 • www.bonuskft.com

Tipo családi 
modellek már 

3 990 000 
 Ft-tól.

Fedezze fel az új Fiat Tipo 
modelleket kivételesen tágas belső 

térrel, fejlett technológiával és a legmodernebb 
biztonsági felszereltséggel.Vegyes átlagfogyasztás: 3,7-8,3 l/100 km; CO

2
 kibocsátás: 98–146 g/km. A képen látható autó illusztráció. 

Az ajánlat a készlet erejéig érvényes. Részletek a márkakereskedésekben és a www.fiat.hu weboldalon.

KERESSE TOVÁBBI EGYEDI KEDVEZMÉNYEINKET! 

NEM KELL SOK, HOGY SOKAT KAPJON. A KÉNYELEMBŐL.

Mészáros Dóra 
+36 70 454 1461

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

Horváth Nikolett 
06 70 454 1459

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

KEDVELT TARTALMAK 

ÚJ FORMÁBAN!!!!

Megújult  
a Vas megyei 
Szuperinfó!!!
Keresse minden 

szerdán a 
postaládájában!

Építőipari 
segédmunkásokat 

keresünk német 
nyelvtudással, teljes 

munkaidőre Ausztriába, 
azonnali kezdéssel.

Érdeklődni: 
0043 676/470 6307
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family ékszerüzlet
Szombathely, Family Center, Varasd u. 1. • Tel.: 06-70-6188-587

KUPON
arany nyakláncokra, 
arany karikagyűrűkre 
8000 ft/gr beszámítás

A kupont hozza magával a vásárlásra.

Akció időtartama: március 31-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.

 Los Angeles – A Holdfény című dráma kapta a leg-
jobb filmnek járó díjat a 89. Oscar-gálán, a legfon-
tosabb kategóriában azonban először tévedésből 
a Kaliforniai álom című musicalt hirdették ki győz-
tesnek. A zűrzavarba torkolló estén a legjobb rövid-
filmek között a Mindenki című magyar film diadal-
maskodott. Deák Kristóf rendező és Udvardy Anna 
producer munkája révén először kapta meg magyar 
kisfilm az amerikai filmakadémia díját.
A legfontosabb kategória, a 
legjobb film győztesét Faye 
Dunaway és Warren Beatty, 
az ötven éve bemutatott 
Bonnie és Clyde című klasz-
szikus két főszereplője jelen-
tette be. A színész azonban 
rossz borítékot kapott, habo-
zott is felolvasni a papíron 
álló szöveget, mert azon az 
előző, a legjobb női fősze-
replő kategória nyertesének, 

Emma Stone-nak a neve és 
a Kaliforniai álom cí-
me szerepelt. Faye 
Dunaway azon-
ban magához ra-
gadta a szót, és 
kihirdette győz-
tesnek a népsze-
rű musicalt. Mint 
hamar kiderült, 
tévedésből.
(forrás: mti)

Országos Étterem Hét
Magyarország 120 közép- és felsőkategóriás étterme kínál háromfogásos menüsort az Országos Étterem 
Héten március 13. és 19. között. A részt vevő éttermek mindegyike saját konyhájának legjavát kívánja 
bemutatni, ínyenc és változatos ételeket felszolgálva a vendégeknek - tájékoztatták a szervezők közle-
ményben az MTI-t. A legutóbbi alkalommal, ősszel több mint 25 ezren látogattak el a részt vevő éttermek 
valamelyikébe. Ezen kívül olyanok is sokan voltak, akik az egy hét alatt több éttermet is kipróbáltak.
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Paparazzi

Fekete-arany Adidas melegítőben 
mosolygó ikergyermekről készült 
fotó fogadta tegnap azokat, akik 
felmentek Madonna Instagram-
oldalára. A képen az 58 éves 

Madonna nemrégiben adoptált ik-
rei, Esther és Stella szerepelnek. 
A négyéves kislányok cuki köröm-
festést és hajpántot is kaptak a fotó 
miatt. (forrás: nlcafe.hu)

Friss, cuki fotók Madonna 
új ikergyermekeiről

Újabb magyar siker az Oscar-gálán
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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, egyebek mel-
lett fejfájás, hátfájás, porcko-
rong sérülés, idegbecsípő-
dés, gerincferdülés, csípő- 
és térdfájdalom, bokasüllye-
dés, az agyidegek beidegzé-
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. A gerinc 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 a helyén marad.  
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: május 6. (péntek) 18 óra következő:június 10. 
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna 
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
szombathely, Horvath Boldizsár krt. 9. (Promen Villa)

Dr. Pfeifenróth Anna 
AtlasPROfilax  SPECIALISTA
orvos / alternatív gyógyász 
ingyenes előadás 
az atlas korrekcióról 
időpontok: március 10. (péntek) 18 óra, következő: április 7. 
 0630/9942-794 • Szecsődiné Marianna 
facebook.com/AtlasprofilaxDrPfeifenrothAnnaval
ÚJ HelyszÍn! szombathely, dolgozók útja 1/a

 Kezdő életmódváltóként belépni az igazi gyúrók 
közé nem egyszerű. Csak vágyakozva nézzük a nagy 
súlyokkal dolgozó férfiak és nők tökéletesre formált 
testét. Talán egyszer nekünk is ilyen lesz. 
Nem ingyen adják A szép ala-
kért, formáért, az izmokért 
keményen meg kell küzde-
ni. Nem elég, ha bekapunk 
egy tablettát, és kész az álom-
alak. Ha bennünk is megfo-
galmazódott már, hogy élet-
módot kívánunk váltani, s a 
következő nyárra fitten kívá-
nunk a strandra kimerész-
kedni, akkor itt az idő, hogy 
válasszunk magunknak egy 
mozgásformát! Majd végig 
kell gondolnunk, hogy a vá-
lasztott edzés, hogyan illeszt-
hető bele a napirendünkbe, 
mennyi időnket veszi el. Ér-
demes azt is tekintetbe ven-
ni, hogy van-e kedvünk, pén-
zünk edzőterembe menni. 
Amennyiben igen, akkor 
nagy a kínálat, nézzünk ala-
posan körbe, hol vannak a 
legjobb edzők, bérletek, gé-
pek, illetve milyen messze 
van a munkahelytől, ameny-
nyiben onnan kívánunk mo-
zogni menni. Ha nagyon ki-
tartóak vagyunk, otthon 
is tudunk szobabiciklizni, 
videómegosztókon is keres-
hetünk magunknak megfe-
lelő programot. Vagy felhúz-
hatjuk a futócipőt, ha megjön 
a kellemesebb idő. Kezdőként 
ne menjünk ki a mínuszok-
ba inkább. Igaz, az otthoni 
edzéseket sokkal könnyebb 
ellógni, ebben az esetben na-
gyobb akaraterő- re, önfegye-
lemre van szükség. Emellett 
nincs ott edző, hogy kijavítsa 
a helytelen lábemelést… Ha 
terem mellett döntünk, biz-
tos, hogy még nagyobb lesz 
a motivációnk, hisz társakra 
lelhetünk. Láthatjuk magunk 
előtt a példát, hogy így kell 
ezt csinálni, s lám, ilyenné 
lehet válni. Érdemes kipró-
bálni több mozgásformát. Ha 
pedig megrekedünk a fejlő-
désbe, nem kell elkesered-
ni. Váltsunk mozgásformát, 

változtassunk étrendünkön, 
vagy edző segítségét is kér-
hetjük! Mit is válasszunk? 
Mindenkinek más válhat 
be. Ezért menjünk el több 
órára. Nem is jó, ha nagyon 
egysíkú az edzésünk, mert 
nem lesz olyan a fejlődésünk, 
mint amilyenre vágyunk. 
Fegyencedzés? Kettlebell, 
Primal Move? Gyúrás? TRX, 
Street Workout? Body Skills? 
Számos mozgásformát talál-
hatunk magunknak, nagy a 
választék. Előtte azért néz-
zünk utána, hova is fogunk 
csöppenni! A saját súlyos 
edzések nagy divatnak ör-
vendnek most. Megdolgoz-
tatja az egész testet, gyors 
és látványos eredményeket 
hoz, kevés a sérülésveszély. 
Ha nem extrém izomtömegre 
vágyunk, hanem az atletikus 
a cél, akkor kiváló választás 
lehet. A nagyobb izomtömeg-
hez súlyok is kellenek majd 
egy idő után. 
Tudományos kutatások sze-
rint a sportolók és aktívabb 
életmódot élők fehérje szük-
séglete nagyobb az átlagos-
nál. Fehérje szükséges a 
szervezetünk számára az új 
izomszövetek létrehozásá-
hoz, a regenerációhoz. A fe-
hérje étrend-kiegészítők ma 
már elterjedtek. Mindenki-
nek magának kell döntenie, 
hogy él-e vele vagy sem. Ki-
tűnő állati eredetű fehérje 
forrásaink vannak. 70 szá-
zalék étkezés Azt mondják 
a szakemberek, hogy a leg-
fontosabb az étkezés a sport 
mellett. Inkább ez által for-
máljuk magunkat az edzés 
mellett, mint egyéb porok-
kal, táplálék kiegészítőkkel. 
A rendszeres tápanyagbevi-
telre oda kell figyelni, mert, 
ha naponta háromnál keve-
sebbet étkezünk, akár an-
nak 70 százaléka zsírként 

Tudta-e? 
Az izom nem az edzés alatt fejlődik, hanem az 
edzést követő pihenő időben: azokat az edzésin-
gereket, edzéshatásokat kompenzálja a szervezet, 
amelyek az edzés alatt érte az izomzatot és a testet.

Street Workout 
A gimnasztikus, úgynevezett calisthenics-alapú mozgás-
formák népszerű ága a street workout, vagy más néven 
ghetto workout. Művelői saját testsúllyal, utcán, jobbára 
játszótereken edzenek, hiszen a mozgáshoz szükség van 
egy rúdra, húzódzkodóra, esetleg tolódzkodó korlátra.Fókusz
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Fitten egész évben
raktározódhat, a bevitt 
energia mennyiségétől füg-
getlenül. Amennyiben napi 
5 étkezésünk van vagy még 
több, annak 5-10 százaléka 
raktározódik zsírként, szin-
tén a bevitt energia meny-
nyiségétől függetlenül. Az 
evések között eltelt ideális 
idő 2-4 óra. A közti időnek 
teljesen kalóriamentesen 
kell eltelnie. Minden étke-
zés kiváltja egy következő 
étkezés igényét az anyag-
csere gyorsulása irányába. 
Azaz, ha reggelizünk, ak-
kor tíz- órai idején már éhe-
sek leszünk, ha kihagyjuk, 

akkor akár délig is bírhatjuk 
étel nélkül. Ám, így lassul az 
anyagcsere. Tehát, általában 
napi 5 étkezés javasolt. Az 
utolsó étkezés lefekvés előtt 
2 órá-val történjen. A kezdő 
életmódváltóknak nagy fel-
adat ez. Jobb, ha fokozatosan 

térünk át a napi ötszöri étke-
zésre. Heti 2-3 napon teljesí-
tődjön kezdetben ez. Majd 
minden héten emeljük ezt 
egy nappal, míg el nem ér-
jük a 7 napot. Sokat teszünk 
ezzel majd testünk formáló-
dásáért és egészségünkért. 
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Az egyik legfontosabb ér-
zékszervünk a bőrünk. Meg-
véd minket a káros környe-
zeti hatásoktól, az időjárás 
viszontagságaitól, de kivá-
lasztó szervként is működik. 
Ránk simul, mint egy jól sza-
bott ruha, de velünk együtt 
öregszik és megfelelő ápolás 
hiányában ráncossá válik. 
Kapunk elég méreganyagot 
a környezetből és a táplál-
kozás során, gondoljunk 
csak a szennyezett városi 
levegőre vagy a konzerváló 
szerekre. Az illatszerek és 
kozmetikumok jelentős ré-
sze is tartalmaz szintetikus 

szereket, festéket, tartósító-
szert, állományjavítót ese-
tenként allergizáló féme-
ket is. Nem mindegy, mivel 
ápoljuk testünket, arcun-
kat! Sokat tehetünk bőrünk 
egészségéért, ha megfelelő 
mennyiségű vizet iszunk, 
kerüljük a tartósított, fel-
dolgozott élelmiszereket és 
nem csak nevében bio, ha-
nem bio minősítéssel rendel-
kező dekorkozmetikumokat 
használunk, amelyek csak 
természetes alapanyagok-
ból készülnek, szigorú mi-
nőségi követelményeknek 
megfelelve. 

Szombathely, Kálvária utca 34. • Bejelentkezés 94/500-152, H-P 13-18 • www.sensolite.hu

SENSOLITE 
a gyógyíTó fény

A teljes test kezelésre alkalmas polarizáltfény terápia:
•  segítheti az immunrendszer optimális működését 
•  valamint idegrendszer kimerültsége esetén
•  és ízületi panaszokban szenvedőknek
•  továbbá műtétek utáni rehabilitációban javasolt 

önálló vagy kiegészítő terápiaként.
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ingyenes komputeres szemvizsgálat!

9700 Szombathely, Thököly u. 19., 
Tel.: 06-94/314-888

ajándék
TITÁN
keret

Fényresötétedő szemüveglencséhez 
ajándék titán keret

AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

Szombathely, DomuS 
Üzletközpont I. emelet 

Tel.: 94/333-200

facebook.com/domusbiobolt

Újdonság!
BIO minősítésű 

dekorkozmetikumok 

érkeztek!

Téli nyitva tartás: 
minden csütörtökön 

13.30-17 óráig
Helyszín: MMIK előtti tér

Vásároljon helyi gazdáktól
friss, finom és egészséges

élelmiszert!

Disznótoros  
hétvége a LiDoban!

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

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2017. március 3-5.,  

március 10-12.
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 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.

 Mi okozhatja a reumás, 
artrótikus elváltozásokat, 
panaszokat?

Örökletes tényezők, kör-
nyezeti, fizikai ártalmak, 
fertőzések egyaránt sze-
repet játszhatnak, és álta-
lában együttesen indítják 
el a degeneratív ízületi fo-
lyamatokat. Általában az 
idős korral kötik össze, de 
ez csak bizonyos típusa-
ira igaz, valójában a fiata-
labbakat is érinti, sőt egyes 
esetei gyermekkorban is 
előfordulhatnak.
A kúra szerűen alkalma-
zott teljes testet kezelő 
polarizáltfény terápia izom-
lazító, stresszoldó, sejtújí-
tó és regeneráló hatásának 
köszönhetően a reumás 
megbetegedések esetében 
és a műtétek utáni rehabi-
litációban is alkalmazható. 

A terápia hatására várható az 
izületi fájdalmak csökkené-
se, a szervezetben zajló fáj-
dalmas folyamatok mérsék-
lése. Reumás panaszokkal és 
ízületi fájdalmakkal nagyon 
sokan veszik igénybe ered-
ményesen a fényágyat. Az 
emberek reakciója nagyon 
sokszínű, számos olyan 
páciensünk volt, aki arról 
számolt be, hogy fájdalmai 
megszűntek, vagy panaszai 
jelentősen csökkentek.
Önállóan, vagy kiegészítő te-
rápiaként alkalmazva a fáj-
dalom csillapításával elérhe-
tő a mozgáskorlátozottság 
mértékének csökkentése, 
az ízületi mozgástartomány 
megtartása. A teljes testet 
kezelő polarizáltfény terá-
pia a minőségi élet megte-
remtésében segíthet szá-
mos betegségben és minden 
korosztálynak.

Bőrszépítő hidratáló olaj házilag 
Nemcsak az arcunk öregszik: a testünkön is éppúgy megereszkedhet, ráncossá válhat a bőr. A hidratáló és feszesítő hatású 
olajjal történő átmasszírozás nemcsak a bőr feszességét segít megőrizni, de relaxációnak sem utolsó. Egyszerű, de hatásos 
olajkeverékhez öntsünk össze negyed-negyed csésze avokádó-, édesmandula- és kókuszolajat egy üvegben. Alaposan 
rázzuk össze, majd fürdés után masszírozzuk át vele a testünket.Életmód

A Fény ereje Bőrkímélő szépítkezés
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A tél utolsó heteiben már 
nagyon vágyunk a napsü-
tésre, a színekre, a testi-lel-
ki feltöltődésre. A tavasz 
beköszöntéig még van idő 
néhány kisebb átalakításra 
a lakásunkban, amivel fel 
tudjuk frissíteni a környe-
zetünket... Sokszor elég, ha 
friss virágot teszünk a vázá-
ba, vagy beszerzünk párat a 
tavasz gumós hírnökeiből. A 
2017-es év nagy kedvence a 
’greenery’, azaz a levélzöld 

üde színvilága, amit a termé-
szetből merítettek a szakem-
berek. A nappaliban nagyon 
mutatós, ha a kanapéra egy-
egy párnahuzatot kicseré-
lünk erre a színre. Fokoz-
hatjuk a hatást, ha néhány 
élő kúszónövényt is rakunk 
a térbe. Nagy divat a termé-
szetből merített termések, 
minták alkalmazása a de-
korációkon, kiegészítőkön, 
használhatjuk akár falikép-
ként is.

Szombathely, Hollán E. u. 21. • Tel.: 94/316-387
(az Orlay Iskola mellett) 

Kedvező árakon, készletről dolgozunk.
Függöny leszedését megkönnyítő karnisok  

és mosást nem igénylő asztalterítők. 

Szombathelyen csak nálunk! 
Függönymosást továbbra is vállalunk.

Várja önt az MMIK-ból ismert KLÁRA

ÁgytolltisztítÁs

szombathely, stromfeld ltp. Vályi P. u. garázssor

Új telefonszám: 70/213-3515 
Nyitva: H–P: 9–17, Szo: 9–12 • www.dalmatoll.hu

PÁrnÁt, PaPlant 
készítünk.
Dálma 

tolltisztító
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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!

Rico szekrénysor 
209.900 Ft  139.900ft

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

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

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

Felx íróasztal 
60.000 Ft  29.900 Ft

Next 160-as gardrób 
104.400 Ft  69.600 Ft-tól

Enter gardrób 
112.400 Ft  74.900 Ft

Az akció 2017. 03. 01– 03.31. között, illetve a készlet erejéig érvényes!

LAmináLt pArketták:
ajándék szegélyléccel 

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

Újra itt a konyhakiállítás
Március 5-7. között a Papp László Budapesti Sportarénában megrendezett programon idén is minden újdonságot 
megtalálnak a látogatók. Étkezőbútorok, kis-és nagygépek, főzőeszközök vagy praktikus konyhai kiegészítők minden 
ami a konyhával kapcsolatban az embereknek eszébe jut. Több mint 100 kiállító, főzőbemutatók és egyéb programok 
várják az érdeklődőket.

Otthon - Építés 
Lakberendezés

Tavaszi felfrissülés a lakásban
vicc

Lakásfestés
Mondja, mennyiért festené ki a lakásomat?
- 50.000 forintért.
- És ha én is segítenék önnek?
- Akkor 100.000-ért.
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Szombathely, Kőszegi u. 13. Tel.: 94/787-803
Szombathely, Thököly u. 46. Tel.: 94/505-901

www.dh.hu

Vasszécsenyben eladó egy 83 m2-es 
családi ház zárt terasszal,szép napfé-
nyes telekkel.

Ref: HZ397856 Ár: 13,95 M Ft

)    30/562-7701
Szombathely keleti városrészén kíná-
lok eladásra egy 46 négyzetméteres, 
2 szobás, déli tájolású, felújított, 
belső udvari lakást.
Ref: LK398168 Ár: 12,5 M Ft

)    30/633-5085
Barátság utcában, hőszigetelt 
épületben eladó 3. emeleti, 2 szobás, 
49nm-es, francia erkélyes panel 
lakás.
Ref: LK397206 Ár: 11,9 M Ft

)    30/633-5086

CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK

Oladon 5. emeleti 68 m2-es felújított 
3 szoba hallos, erkélyes, egyedi 
mérős lakás eladó.
Ref: LK399322 Ár: 13 M Ft

)    30/271-8024
Szombathelyen eladó 180 nm-es, 
2 szintes, 6 szobás, jó állapotú családi 
ház, 362 nm-es telekkel!
Ref: HZ396350 Ár: 29,5 M Ft

)    30/733-6089
Vasszécsenyben kínálok megvételre egy 
2005-ben épült, nappali+3 szobás, tégla 
építésű, belső kétszintes, családi házat.
Ref: HZ369190 Ár: 32,9 M Ft

)    30/799-7029

CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK

Eladóvá vált Szombathely- Újperint 
városrészén egy 30 négyzetméteres 
kis házikó 2195 négyzetméteres 
telekkel.
Ref: HZ398987 Ár: 14,2 M Ft

)    30/513-4451
Belvárosban magasföldszinti 
3 szobás 77 m2-es lakás, átlagos 
állapotban, nagy erkéllyel, távhős 
fűtéssel eladó. Irányár: 15,99 M Ft.
Ref: LK399037 Ár: 15,99 M Ft

)    30/271-8029
Buszpályaudvar közelében, jó 
elosztású, egyedi fűtésű, jó állapotú, 
két szoba plusz nappalis udvari 
lakás eladó!
Ref: LK353737 Ár: 10,5 M Ft

)    70/319-3287

CSAK NÁLUNKCSAK NÁLUNK

Sárváron eladó egy átépíthető/bővít-
hető 2,5 szobás, teljes közművel ellátott 
lakóház, 80m2 lakótérrel, részben alápin-
cézve, különálló melléképülettel.
Ref: HZ397223 Ár: 27,8 M Ft

)    30/633-5082
Eladó egy 131 négyzetméteres 
Szombathely belvárosában található, 
2. emeleti polgári stílusú, felújítandó 
lakás.
Ref: LK399009 Ár: 35 M Ft

)    30/799-1178
Szombathely Fő terén eladóvá vált 
egy 57 négyzetméteres, rusztikus 
stílusban felújított lakás.

Ref:  LK385141 Ár: 15,7 M Ft

)    30/513-4287

CSAK NÁLUNK CSAK NÁLUNK

SZERETNE ilyen kanapét?

Bútorban nem tudunk segíteni, de 
 mindenképp!

 

ÚJ 
LAKÁSÁNAK kiválasztásában

RENGETEG ÚJ LAKÁS
SZOMBATHELYEN -tól!14 M Ft

Várjuk mielőbb, hogy 
is megtaláljuk a !

Önnek 
LEGJOBBAT

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

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta Tel: 94/ 511-254

Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: DMH Magyarország 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.

Pályakezdők és nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Céges buszjárat biztosított.
Jelentkezni lehet: 94/529-007 vagy veronika.kiss@derula.hu

Dinamikusan fejlődő nemzetközi nagyvállalatunk, a Derula Kft növekvő 
megrendelésének teljesítéséhez létszámbővítést hajt végre.

Ehhez az alábbi munkakörökbe keresünk új munkavállalókat egy és 
több műszakos munkarendbe magyarszecsődi munkavégzéssel:

Faipari betanított munkásokat, gépkezelőket
követelmény: minimum 8 általános iskolai végzettség

Nehézgépkezelőket
követelmény: érvényes nehézgépkezelői jogosítvány

előny: faiparban szerzett tapasztalat

Targoncavezetőket
követelmény: érvényes targoncavezetői jogosítvány

Mechanikus karbantartót
követelmény: szakirányú végzettség

előny: hasonló területen szerzett tapasztalat

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.

www.szuperinfo.hu 
www.szuperinfo.hu 
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A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere a vállalkozói 
szellemen és a családi tulajdonon alapul. Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, 
valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni 
fejlődéséhez. Munkatársaink együttműködése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: közösen 
tartjuk mozgásban a világot.

LuK Savaria Kuplunggyártó Kft.
NYÍLT NAPOT

szervez
2017. március 09-én 15:30 órától.

Helyszín: 
Szombathely, Zanati út 31.

A programon való részvételre buszjáratot biztosítunk.
A busz indulási helyszíne és időpontja: 

Sárvár, Várparkoló – 2017.03.09. 15:00 óra
A nyílt nap tervezett programja:

gyárbemutató prezentáció • termékismertető • gyárlátogatás 
• szimulációs állomásokon szerelési feladatok kipróbálása
A busz férőhelyeinek korlátozott száma miatt kérjük, 

részvételi szándékát előre jelezze az alábbi telefonszámon:
+36 20 384-3379

06-20/921-0725

Nemzetközi gépkocsivezetőt
felveszünk 

C, E 
kategóriával

Szombathely

    7

Sabina Zrt egyműszakos 
munkarendbe

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

telefonszámon lehet.

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

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

A Schaeffler egy dinamikus, világszerte jelen lévő technológiai vállalat, melynek sikere a vállalkozói szellemen és a családi tulaj-
donon alapul. Érdekesnek tűnik mindez? A legjelentősebb autógyárak, valamint a repülőipar és az ipari ágazat partnereként számos 
lehetőséget biztosítunk szakmai és egyéni fejlődéséhez. Munkatársaink együttműködése vállalati kultúránk szerves része, mottónk: 
közösen tartjuk mozgásban a világot. Szombathelyi csapatunkba az alábbi pozíciókra várjuk jelentkezését (Ref. kód: SZI):

Elektromos karbantartó
akinek feladata lesz:
•  NC-PLC- vezérlésű automatikus gyártósori és 

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

üzembe helyezése
•  Gépalkatrészek felújítása, készítése, alkatré-

szigény jelentése
•  3 műszakos munkarend vállalása
elvárásaink:
•  Mechatronikai technikus, vagy automatizálási tech-

nikus, vagy erősáramú berendezések szereléséhez 
szükséges képesítés

•  PLC- vezérléstechnikai ismeretek
•  Számítógép felhasználói szintű ismerete
előny:
•  Siemens-vezérlések (S5, S7, System3, Sinumeric 

810,840 D) javításában, programozásában szerzett 
tapasztalat.

Mechanikus karbantartó
akinek feladata lesz:
•  Termelő berendezések, gyártósori pneumatikus 

és hidraulikus szerelőgépek, célgépek, megmun-
káló és présgépek javítása, karbantartása

•  Tervszerű megelőző karbantartások elvégzése, 
dokumentálása

elvárásaink:
•  Gépszerelő és karbantartó technikus vagy gépla-

katos szakmunkás végzettség
•  Hidraulikus, pneumatikus gépek, szalagrendszerű 

gyártósorok és automatizált gépsorok mechanikus 
javításában szerzett tapasztalat

•  Hajtástechnikában szerzett tapasztalat

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

A munkahelyen valószínűleg 
az X és a Z generáció lesz az, 
amely korosztályban a legtá-
volabb áll egymástól, az X az 
1960-as-70- es években, míg 
a Z a 2000-es években szüle-
tett. Előbbiek a munkaerőpiac 
senior pozícióit töltik be, ta-
pasztalt szakemberek, utób-
biak pedig mostanában ér-
keznek, vagy fognak érkezni 
a vállalatokhoz gyakornok-
ként, illetve néhány év múl-
va főállású munkatársként. 
Az X generáció sokszor, mint 
saját gyerekét, úgy kezeli a Z 
generáció tagjait, tehát van 
egy megengedő hozzáállás 
feléjük. Generációs szaka-
dékról nem beszélhetünk, fő-
leg, hogy a Z generáció nem 

egy konfrontáló- dó generá-
ció. Nem keresik az össze-
ütközést, nincs az a „majd 
én megmutatom” motiváció 
bennük. Sokszínűen élik az 

életüket, a karrier még nem 
első számú szempont, job-
ban koncentrálnak a magán-
életre, az internetre, a társas 
kapcsolatokra.

Felmond vagy kirúgják? Nem mindegy, ki lép!
Nem ritka, hogy a munkavállaló és a munkáltató is legszívesebben szabadulna egymástól. Mindkét fél a munkaviszony meg-
szüntetésében látja a megoldást, de nem mindegy, hogy ki teszi meg a döntő lépést. A jogkövetkezmények ugyanis jelentősen 
eltérnek, attól függően, ki mond fel.

Állás
Oktatás

Egy jó munkahelyi légkörben 
nincsenek generációs problémák

Statisztika
A Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja honlapján található napi 
statisztika alapján, 2017. február 28-án az alábbi adatok szerepelnek:

–  álláshelyek száma: 6874 db
–  önéletrajzot leadott álláskeresők száma: 50 fő
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karrier.aldi.hu

Üzletvezető
Szombathely

A pozícióban  

elérhető, pótlékokkal  

(kivéve a vasárnapi  

pótlék*) növelt  

legmagasabb  

havi bruttó fizetés:  

680.000 Ft  

(heti 40 órában)

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

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

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

és motiválása
• kasszák leszámolása
• árufeltöltés
• adminisztrációs feladatok

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

Amennyiben

hirdetésünk felkeltette

érdeklődését, fényképes

önéletrajzával és végzettségét

igazoló dokumentumainak

másolataival a karrier.aldi.hu

weboldalon keresztül tud 

jelentkezni.

Jelentkezését

köszönjük!

Készen áll  
a sikerre?

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

204_Uzletvezeto_Szombathely_Szuperinfo_2017_202x135.indd   1 27/02/17   09:28
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A Family Frost Kft. 1992 óta Magyarországon piacvezető jégkrém  
és gyorsfagyasztott termékek mozgóbolti értékesítésében.

Most, Üzleti Partnereket
keresünk a Vépi depóba

Először is, motiválja, hogy a teljesítménye és a bevétele szorosan összefügg.
Másodszor, tudja, hogy Önön múlik az üzlet, szívélyes a vásárlókkal.
Harmadszor, tesz azért, hogy az egyszeri vásárlókból visszatérő vevők legyenek
Végül, Öntől jó vásárolni. Személyes kapcsolatot alakít ki a vásárlókkal.
Amikor dolgozik, fontos Önnek, hogy
• meglássa a vevők kimondatlan igényeit;
• mindig időben, pontosan kapja meg a járandóságát;
• és érezze egy ismert márka, egy stabil cég magától értetődő biztonságát.
Ugyanakkor 
• élvezi, hogy nincs közvetlen főnöke
• vidáman, lendületesen értékesíti a FF autójáról 
• szeret vezetni – B kategóriás jogosítványa van
Magára ismert?
Akkor az első lépés: Küldje el érdeklődését (vagy akár a jelentkezését) most, a 
depo12@family-frost.hu email címre, vagy hívja fel munkatársunkat 
+36-30-300-9122, aki szívesen ad további információt és tudja a második lépést.

 Szigorítja az osztrák kormány az ausztriai munka-
vállalás feltételeit. Mindezt azt jelenti, hogy a kelet-
európai országokból, így Magyarországról érkező új 
munkavállalókat kizárják a foglalkoztatás ösztönző 
programból, így sokkal nehezebb lesz munkát találniuk.

Az osztrák kormány úgy 
gondolja, nem kötelessé-
ge a vendégmunkásoknak 
kedvezményeket nyúj-
tani, ezért szigorúan 
szabályoznák az oszt-
rák munkaerőpiacot. A 
szociális ügyek minisz-
tere olyan új foglalkoz-
tatás ösztönző progra-
mot hirdetett, amelyből 
kizárnák az újonnan ér-
kező kelet-európai mun-
kavállalókat.

Az intézkedést azért ve-
zetnék be, mert az oszt-
rá k mu n k a-

nélküliségi ráta az egyik 
legrosszabb az Európai 
Unióban. Éppen ezért fog-
lalkoztatási bónuszt hir-
detnek, amit július elsejei 
hatállyal bevezetnek. A két-
milliárd eurós programban 
azok az osztrák vállalko-

zások vehetnek 
rész, amelyek 
július 1-jétől új 
munkaerőt al-
kalmaznak. A 
kormány sze-
rint az intéz-
kedéssel 160 
ezer mun-
kahelyet te-
remtenek az 
országban.

A fordított helyett kisebb áfát kérnek
A gabonafélék és az olajos magvak áfa kulcsának öt százalékra csökkentését kezdeményezi a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 2018 elejétől, 
amikor megszűnik a fordított adózási lehetőség. Győrffy Balázs, a köztestület elnöke emlékeztetett: az Európai Unió 2018. december 31-ig 
tette lehetővé a tagállamoknak, hogy a gabonafélék és az olajos magvak vonatkozásában fordított adózást alkalmazzanak. Az érintett termé-
kek esetében felmerülhet a 18 százalékos áfa kulcs alkalmazásának lehetősége is, de Győrffy Balázs szerint ez érdemben nem csökkentené a 
feketegazdaság újbóli térhódításának kockázatát, ezért javasolja a köztestület az érintett termékek 5 százalékos adókörbe vonását.

Állás
Oktatás

Szigorodnak az ausztriai  
munkavállalás feltételei
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Vulcano energia megújuló energetikai rendszerekkel foglalkozó cég

értékesítési vezetőt keres.
Feladatok:
•  értékesítési hálózat kiépítése és fenntartása
•  ügyfelekkel kapcsolattartás
•  megkeresésekben részvétel
Feltételek:
•  értékesítési tapasztalat
•  kiváló kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
•  műszaki végzettség vagy műszaki értékesítő végzettség
előny:
•  megújuló energetikai rendszerekkel kapcsolatos szakmai tapasztalat

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

Aktuális nyitott pozícióink
TARGONCAVEZETŐ
ANyAGmOZGATó

•  szakmunkás vagy szakközépiskolai 
végzettség

•  targoncás gyakorlat 
állványrendszeres raktárban

•  OKJ-s targoncavezető bizonyítvány 
és új típusú, érvényes gépkezelői 
jogosítvány megléte

GÉPKEZELŐ
OPERáTOR

•  8 általános (középfokú végzettség előny)

•  Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

TAKARíTó
•  8 általános

•  megváltozott munkaképességűek 
jelentkezését is várjuk

KARbANTARTó LAKATOs 
GÉPbEáLLíTó

•  Többéves szakirányú 
tapasztalat (műszerész, lakatos, 
karbantartó, gépbeállító)

•  Műszaki beállítottság, önállóság

•  Folyamatos műszakrend vállalása

VáRUNK, JELENTKEZZ: E-mailen: cv.rigidHUsZH@Coveris.com, személyesen: szombathely, Puskás Tivadar utca 6. Telefonon: 94/522-533

„szombathelyi műanyag” 
COVERIS Rigid Hungary Kft. 

–  Versenyképes juttatások
–  Nem MULTI
–  Egy évre előre tervezhető, 

folyamatos munkarend (több 
szabadidő)

–  Minden 2. hétvége fixen szabad

–  CSAK hosszú távú 
munkalehetőség

–  Közvetlen kollégák

Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó szombathelyi cég 
keres tapasztalt 

villany-, klíma- 
és víz-fűtés 

szerelőt.
Önéletrajzokat az 

allas@vulcanoenergia.hu 
email címre várjuk pozíció 

megjelölésével.

Vulcano energia megújuló 
energetikai rendszerekkel 

foglalkozó cég

napelem üzletág 
vezetőt keres.

Feltételek:
•  villamos ipari végzettség
•  értékesítési tapasztalat
•  jogosítvány

Önéletrajzokat az 
allas@vulcanoenergia.hu 
email címre várjuk pozíció 

megjelölésével.
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Állás
Oktatás

A SABINA Ipari és Kereskedelmi ZRT 
felvételre keres 

munkatársat az alábbi feladatokra:

Munkaügyi asszisztens
Feladatok:
• adatrögzítés
• munkaidő nyilvántartások készítése, ellenőrzése
• havi bérszámfejtés előkészítése
• egyéb munkaügyi adminisztratív feladatok

száMviteli ügyintéző
Feladatok
• számlázás
• dokumentációk kezelése, könyvelésre történő előkészítése
• pénztárkezelés
• Egyéb adminisztratív feladatok
Elvárások
• Középfokú közgazdasági végzettség 
• Felhasználói PC ismeretek
• jó kommunikációs és problémamegoldó készség, rugalmasság
Előnyök
• alapfokú német nyelvismeret
• NEXON Bérprogram és/vagy SAP ismeretek

Jelentkezését az alábbi elérhetőségeken várjuk: 
Telefon: + 36 94 513 951, 

E-mail: Sabina.Job@sabinart.hu, 
vagy személyesen 

Szombathely, Puskás Tivadar u. 21. sz. alatt

06-70-772-2940

Pénzt akarsz keresni?
Lehetőségek után kutatsz?

Másodállásban is végezhető 
értékesítői munka, egy jó csapattal, 

korlátlan lehetőségekkel.
Alapfeltétel: érettségi.

Már SMS-ben is kérhető az adóbevallás 
A NAV ez évben kb. 3,8 millió magánszemélynek készíti el az adóbevallási tervezetét. Ha a magánszemély a NAV által 
készített adóbevallási tervezetet szeretné megismerni, választhat: személyesen nyit ügyfélkaput, vagy sms-ben kéri az 
adóhivataltól a postázást. Az adóhivatal munkatársai +3670/717- 7878 telefonszámra várják az sms-eket.

 Jelentős mértékben, 19 
százalékkal nőtt idén a 

rehabilitációs hozzájárulás 
mértéke, emellett a jogosult-
ság idei kiterjesztésével akár 
megduplázódhat azoknak a 
megváltozott munkaképessé-
gű személyeknek a köre, akik 
rehabilitációs kártyával ren-
delkeznek. E két intézkedés 

önmagában is igen erős ösz-
tönzést jelent arra, hogy a meg-
változott munkaképességűek 
foglalkoztatási aránya az idei 
évben meghaladja a 30 százalé-
kot. A munkáltatók számára a 
legnagyobb anyagi ösztönzést 
hosszú évek óta a rehabilitációs 

hozzájárulás jelenti. Ha egy 
25 fősnél nagyobb létszám-
mal működő társaság a teljes 
munkaerő-állományának leg-
alább 5 százalékát nem tölti fel 
megváltozott munkaképessé-
gű munkatársakkal, a hiányzó 
létszám után munkavállalón-
ként rehabilitációs hozzájáru-
lást kell fizetnie. Ez az összeg 
a tavalyi 964.500 forintról idén 

évi 1.147.500 forintra (a mini-
málbér kilencszeresére) emel-
kedett, ami 19 százalékos mun-
káltatói tehernövekedést jelent.

Több lehet a rokkant munkatárs
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A Seton Hungary Kft. amerikai tulajdonú bőripari vállalat, 
autóipari beszállító. Magyarországon 1995 óta aktív, 
telephelye Jánosházán (Vas megyében) található mintegy 
800 alkalmazottal.  

 

Az alábbi pozícióba új munkatársakat keresünk: 

BETANÍTOTT  MUNKÁS 
Feltétel: minimum általános iskolai végzettség, orvosi 
alkalmasság, felvételi teszten való megfelelés 

Amit kínálni tudunk: 

 Versenyképes alapbérek, béren kívüli 
juttatások 

 Túlóra esetén bérpótlék 
 Hosszú távú, biztos munkalehetőség 
 Ingyenes, céges buszjárat 
 Munkatárs ajánlási program 
 Saját állományban való alkalmazás 
 Nappalos, 2 műszakos vagy állandó 

éjszakás munkarend 

 

Jelentkezés munkaidőben (8:00-16:00) az alábbi 
elérhetőségeken: 

Cím:  Seton Hungary Kft. 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.                                                       
Tel.: +36 95 450 794                                                                  
Fax: +36 95 551 900                                                            

Mobil: +36 20 355 0250                                                                                             
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com 

 

Hölgyek, Urak, Nyugdíjasok 
jelentkezését is várjuk!

www.vokk.hu 
Engedélyszám: E-000160/2014/A001

Emberhiány van a szakmában!
Személy- és vagyonőr  
OKJ-s tanfolyam indul

Tel.: 06 30 948 2646

Szombathelyen
március 11-én.

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.

Transzgenerációs 
epigenetikus  

coaching-
kineziológia 

tanfolyam indul 
Sopronban!

www.infinitycoaching.hu
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Álláslehetőség  a Flex-nél
A Flex hazánk egyik legnagyobb vállalataként közel 11 000 
munkavállaló közreműködésével nyújt magas színvonalú, 
komplex szolgáltatásokat a terméktervezéstől, a gyártáson és 
logisztikai tevékenységen át, az értékesítés utáni szervizelésig.

Jelentkezés és további információ:
job.sarvar@flextronics.com
(06 80) 200-087 (ingyenesen hívható)
Keress minket a Facebook-on: Flex Hungary

Tarts velünk, mi összetartunk!

Amit kínálunk:

» alapbéren felüli juttatások
  » csatlakozási- és teljesítmény bónusz
  » műszak- és túlóra pótlék
  » cafeteria
» szervezett céges autóbuszjáratok
» csoportos biztosítás
» kedvezményes sportolási lehetőség
» előrelépési lehetőség

Bővülő csapatunkba keresünk kollégákat
az alábbi munkakörökbe:
» operátor*
» raktáros*
» villamos karbantartó
» termelés támogató technikus
» hibakereső
» mérnökségi technikus
 (elvárás: gépész/villamos technikusi végzettség)

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

3,5 százalékos gazdasági növekedés
Az Európai Bizottság hétfőn Brüsszelben közzétett téli gazdasági előrejelzésében idén 3,5 százalékos, jövőre 
pedig 3,2 százalékos gazdasági növekedésre számít Magyarországon. A bizottság szerint a következő idő-
szakban várhatóan élénkülni fognak a beruházások, és tovább nő a háztartások fogyasztása is. A várakozá-
sok szerint növekedésserkentő hatása lesz, hogy a kormány novemberben fokozatos minimálbéremelésről, 
járulékcsökkentésről és a társasági nyereségadó mérsékléséről állapodott meg a szociális partnerekkel, 
minthogy a magasabb bérek a fogyasztást, az alacsonyabb adók pedig a befektetések növekedését vonják 
maguk után. A szakemberek arra is számítanak, hogy tovább csökken a magyarországi munkanélküliség

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

TAVASZI AKCIÓTAVASZI AKCIÓ

-50%
SZEMÜVEGKERETEK

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

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

akár
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Munkatársakat 
keresünk!

+36-70/771-8954

www.savariahome.hu
INGATLAN IRODA 

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

 Irányár: 23,6 M Ft. 06 70 771 8954

Irányár: 29,8 M Ft. 06 70 773 1740

Irányár: 31,9 M Ft. 06 70 772 2940

 Irányár: 28,95 M Ft. 06 70 771 8954

 Irányár: 21,9 M Ft. 06 70 772 2940

 Irányár: 22,4 M Ft. 06 70 771 8947

 Irányár: 10,5 M Ft. 06 70 542 7555

 Irányár: 43,99 M Ft. 06 30 699 2005

 Irányár: 10 M Ft. 06 70 772 5310

Szombathelyen, 3 szobás, 67 m²-es, 
újépítésű, lakások eladók.

Szombathelyen, 3 szobás, 116 m²-es, 
újépítésű téglalakás, eladó.

Szombathelyen, 3 szobás, 65 m²-es, 
2012-es építésű családi ház eladó.

Szombathelyen, Oladon, nappali + 
3 szobás, 90,16 m²-es, újépítésű 
lakás, zöldterülettel eladó.

Szombathely melletti településen, 3 
szobás, 110 m²-es családi ház eladó.

Szombathelyen, Kámonban, 4 szo-
bás, 90 m²-es, könnyűszerkezetes 
családi ház eladó.

Szombathelyen, 3 szobás, tégla, 
gázkonvektoros lakás eladó.

Szombathely melletti településen, 5 
szobás, 135 m²-es, tégla, gáz cirkós 
családi ház eladó.

Szombathelyen, 2 szobás, tégla, 
gázkonvektoros lakás eladó.

TÁRSKERESÉS

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

SZOLGÁLTATÁS

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

Villanyszerelőt keres! Villanyszerelési
munkák kivitelezése, hibaelhárítás, boj-
lerek tisztítása, vízkőtelenítése. Tel.:06-
30/407-1342

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

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

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

Lakásfejújítás, csempe, PVC, szőnyeg,
parketta festés, ajtó-ablak beépítés. 06-
30/455-7054

JÁRMŰVEK

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

INGATLAN

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

Sághegyen 600 négyszögöl szőlő 3
szintes nyaralóval eladó. Víz, villany van.
06-30/544-9071

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

20.000+rezsiért kiadó bútorozott szoba
1 fő részére. 06-30/972-5045

VEGYES

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

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

Könyvet keresek, 1945 előtt kiadottat,
I. világháborús hősökről, vitézekről (Mo-
gyorosi Kónya Darázs....). Magas áron
megvásárolnám. +36-20/9755-817

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

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

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

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

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

Szombathelyen kényeztető masszázsra
várom régi és új vendégeimet. 06-70/
294-1733

Matematikából sikereket szeretne? Je-
lentkezzen! Érettségire, egyetemi vizs-
gákra felkészítést személyre szabottan
nagy gyakorlattal. 06-30/471-3992

Saját részre vásárolok festményt, por-
celánt, mindennemű régiséget, teljes
hagyatékot. Tel.:06/30-458-77-65

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

4,8 h anyaggödör, Szakony külterületén
eladó fás, bokros terület 6,9M Ft 06-30/
979-1858

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

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

Német nyelvoktatást vállalok. 06-30/
365-8564

Eladó! Konvektor GF35.11P, F8.50-es
Junkers vízmelegítő, 14 csöves solári-
um. 06-20/964-4519

Vörösrókabunda, irhabunda, darabosir-
ha, bőrkabát, cipők, dunsztos üvegek,
félpehely paplan eladó.06-94/326-635

ÁLLÁS

Takarítási feladatok ellátására megbíz-
ható, munkájára igényes munkatársakat
keresünk. Föállású/mellékállású/alkalmi
munkarendben. Jelentkezni az
allas.szombathelyen@gmail.com e-mail
címen vagy a 06 20 911-4197 telefon-
számon lehet.

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

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

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

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

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

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

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

A gombák természetes erejének ismerete több évezredre
nyúlik vissza. A gyógygombakivonatok az immunrendszer
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség
megőrzésében.
szabályozásán keresztül nyújtanak segítséget az egészség 

Max-Immun Gyógygomba Inf. Központ
Szombathely, Kossuth Lajos u. 17.
+36-94/500-394, +36-70/777-5058
www.max-immun.hu, info@max-immun.hu
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A tanár visszaadja a kis Pisti-
ke kijavított dolgozatát. A fi-
úcska átnézi a piros színnel 
teli dogát, majd megkérdi 
a tanárt:
– Tanár bácsi! Mit tetszett 
ideírni pirossal az osztályzat 
mellé?
– Az áll ott, hogy írj olvasha-
tóbban!

i. andrás
– Pistike, ki volt I. András 
apja?
– Nulladik András.

Horváth M. Zsuzsanna
Tavasz ébredése

Tavasszal az erdőt járom,
sziromlevéllel szőtt álom.
Virágszőnyeg a fák alatt,
látod, érkezik a tavasz.

Lombokkal fénysugár játszik,
levelekkel, szél hárfázik.
Harmatcseppek csillogása,
a gyöngyszemek kavalkádja.

Szívet melenget varázsa,
méhecskék, pillangók tánca.
Csilingelő gyöngyvirágok,
kikelet jő’, örömmámor.

Ölel a csend, a nyugalom,
távolban... madárka dalol.
Enyhe szellő fújdogál,
meleget hoz, a Napsugár.
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ENGEDMÉNNYEL  
        KAPHATÓK!

Üveg-Porcelán 
Áruház (Amfora)

Szombathely, Sági u. 4.
Nyitva tartás: h–p: 8-16.30
info@okt-ker.hu • Tel./fax: 94/312-475

Húsvéti AKCiÓ!
Az akció  
megjelenéstől  
április 14-ig 
érvényes!

Hollóházi, Alföldi porcelánkészletek, 
Ajkai kristálypoharak, vázák,
Muránói ajándéktárgyak, 
Konyha- és háztartási eszközök

15%

Szombathely, Szent Imre herceg út 82/B.
Tel.: 36 94 325 516 • Mobil: +36 20 9735 493
www.kilincsker.hu • E-mail: info@kilincsker.hu

Kulcsmásolás
Zár | laKat | Vasalat | Kilincs

ZársZerViZ: 20/9735-493

12 

Mészáros Dóra 
+36 70 454 1461

•  Kámonban modern, 
praktikus nappali+ 3 szobás 
ikerház 22,5 M Ft

•  Oladon nívós nappali+ 3 
szobás ház 505nm-es kerttel, 
2 autóbeállóval  32,7 M Ft

•  Zanaton nappali 
+ 2 szobás ikerház 
 19,9 M Ft

•  Szőllősi sétányon 
brutto 102nm-es lakás 
autóbeállóval, tárolóval 
  25,8 M Ft

Újépítésű ingatlanok 
Szombathely kedvelt 

részein! 
CSOK igénybe vehető! 

Az árak telekárral együtt értendők!

GÉPKEZELŐ
OPERÁTOR
ELVÁRÁSOK:

ELVÁRÁSOK:

Minimum 8 általános iskolai végzettség
Orvosi alkalmasság
Termelő üzemben szerzett tapasztalat előny

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ELEKTROMOS
KARBANTARTÓ
FELADAT:

PLC vezérlésű gépek javítása
ELVÁRÁSOK:

Szakirányú végzettség (villanyszerelő,
elektronikai műszerész)
Karbantartás területen szerzett min. 2 éves
szakmai gyakorlat
Szakmai igényesség, önállóság, rugalmasság

ELŐNY:
Vezérléstechnika ismerete, angol nyelvtudás

MINŐSÉGELLENŐR

Szakmunkásképző vagy középiskolai végzettség
Szorgalom;
Kézügyesség;

Kézügyesség;
Precizítás;

Precizítás; ELŐNY:
Minőségbiztosítási munkakörben szerzett
tapasztalat

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jelentkezni a portán kitöltött
jelentkezési lappal a
Szentgotthárd, Haris u. 3. szám alatt,
vagy emailben a kiswire-sg@kiswire.com
címre küldött önéletrajzzal lehet!
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A Kiswire Szentgotthárd Kft. 
a speciális acéldrót termékeket gyártó 

koreai Kiswire Csoport tagja.

Fő tevékenységünk a radiál 
gumiabroncsok megerősítésére szolgáló 

ötvözött, szövött acéldrót gyártása.

Termelési területünkre az alábbi 
munkakörökbe keresünk dolgozókat:

AMIT KÍNÁLUNK:
•  Versenyképes bér
•  Kiemelkedő műszakpótlék
•  Éves jelenléti prémium
•  Havi termelési bónusz
•  Magas Cafeteria keret
•  Ingyenes buszjárat
•  Képzési, előrelépési lehetőség

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
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Közeledik a tavasz! 
Az enyhüléssel 

jönnek a bacilusok!
Előzze meg a betegséget, 

derítsen fényt régi 
problémáira!

Teljes körű állapotfelmérés 
biofeedback készülékkel, 
szükség szerint kezelés is.

•   Test és fül akupresszúra 
•  Kraniószakrál terápia 

a testi‑lelki egészségért
•   Dohányzásról való 

leszoktatás
Szükség szerint házhoz 

megyek.

30/442‑1192

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

Garantált terjesztéssel 

40000 példány 
szombathely és 18 környező település 

terjesztési pontjain, hogy ön és 
vállalkozása a legismertebb legyen.

+36 70 454 1466 16,1 M Ft-tól

U0030182

Kertvárosi újépítésű, elegáns nappali+ 3 szobás csa-
ládi ház év végi átadással.

+36 70 454 1461  28,5 M Ft 27,9 M Ft

U0030624

Kámonban újépítésű nappali+ 3 szobás ikerház év 
végi átadással.

+36 70 454 1461 23,9 M Ft 22,9 M Ft

Az Ön otthonA. A mi küldetésünk. www.oc.hu

ORIGO-SÁNTA REAL Kft.
9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 1. (Isis sarok) Tel.: +36 94 505 222, +36 70 454 1455

+36 70 454 1456 14,972 M Ft-tól

Oladon új építésű 
lakások kedvező áron, 
ajándék parkolóval! A la-
kások nagy választékban 
kaphatóak, 41 m² - 70 
m²-ig, zömében nappali 
plusz 1, vagy 2 szobások, 
2018. évi átadással.

+36 70 454 1465 10,49 M Ft-tól

Color-Ház a Miner-
ván! A  26 lakásos 
társasház lakásai között 
mindenki megtalálja a 
neki megfelelőt– akár 
CSOK-kal is! A 3 emele-
tes, liftes épület tervezett 
átadása: 2018 április.

Belváros közeli déli 
fekvésű, 1 vagy 2 szo-
ba + nappalis, nagy 
erkélyes vagy kertkap-
csolatos új lakások, idei 
átadással vásárolhatók!


