
Vas megyei sZUPeRiNFÓ 2018. január 17., 3. hét

A Zafír Reklám & Modellügynökség    
Modell & statiszta szemesztert* szervez  
           10 – 21 éves korosztálynak! 
               Modellképzés 1   
                   Statisztaképzés 2                                       

                              Színi tanoda 3 
                  Az - az 3 az 1-ben! = Szemeszter* 
A szemeszterre jelentkezőket alkalmassá tesszük a modellmunkára, 
statisztálásra, szerepek eljátszására. Megtanítjuk, hogyan oldd meg 
a megjelenést másként, úgy, ahogyan előtted senki más! 

Megéri? Részvételi díj: 30.000 Ft  Spórolj az alapoknál! 
Akár 10 részletre felosztható! Jelentkezni már: 5.000 Ft kezdő részlettel lehet. 

 Infó, jelentkezés:    www.zafirugynokseg.hu   
Kényelmes online irodai ügyintézés! 

* A kurzus, képzési időszakra, jellemzően félévekre tagolódik, így a kurzus alatt egy 

képzési időszak (szemeszter) terjedelmű tanulási folyamatot értünk. 

 Különleges vagy?  +36 30 882 97 67 Jelentkezz!

 

 

Régi név 
új köntösben!

Ingatlanügyeivel 
van gondja? 

A Szabinaingatlan 
megoldja!

Megnyugtató 
megoldásra 

van szüksége? 
A Szabinaingatlan 

tesz érte!

Horváth Szabina
független ingatlanszakértő

+36 70 679 3393

Szemüvegvásárlás esetén ingyenes látásvizsgálat: Dr. Zabó Éva

multifokális lencsék 

35% 
kedvezménnyel

Szombathely, Fő tér 7. 94/329-029

Az akció 2018. jan. 17-től jan. 31-ig érvényes! Részletek az üzletben!
Nyitvatartás: Hétfőtől-péntekig: 8.30-17.30, Szombat: 8.30-12.30

Komplett szemüveg vásárlás esetén 

AjáNDÉK leNcSe! 

( , 1,5 karc és tükröződés mentes)

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

Gyárfás Endre: Förgeteges ez a bál
Farsang van, farsang van,
járjuk a táncot gyorsabban!
Förgeteges ez a bál,
még a ház is muzsikál.

Kéménykürtőn hosszan kürtöl,
nagybőgőzik pincemélyből,
cimbalmozik betongerendáin,
gitározik tévéantennáin.

Az eresze csikorgató,
az ajtaja tárogató,

Ég a kisze, lánggal ég,
bodor füstje felszáll,
tavaszodik kék az ég,
meleg a napsugár.

Mire füstje eloszlik,
a hideg köd szétfoszlik,
egész kitavaszodik

ÁLLÁSBÖRZE

Életmód
7-8-9-10. oldal

5. oldal
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n Catherine Zeta-Jones a minap egy különleges ven-
déggel érkezett a Golden Globe-gálára – férje helyett 
imádott apósát, Kirk Douglas-t vitte magával a nagy-
szabású díjkiosztóra.

A rendezvény résztvevői 
felállva tapsoltak, amikor 
meglátták a színpadon a 101 
éves színészóriást, aki köny-
nyekig hatódott a szívélyes 
fogadtatás láttán. Catheri-
ne Zeta-Jones megemlítet-
te, hogy apósa sokat tett az 
egyenjogúságért, ugyanis 
olyan emberekkel is szíve-
sen együtt dolgozott, aki-
ket az álomgyár feketelis-
tára tett a politikai nézeteik 
miatt. Kirk Douglas megkö-
szönte menye kedves sza-
vait, majd közölte: ugyan 
készült beszéddel, de Cat-
herine szónoklata után vé-
tek lenne bármit is mondani.
 (forrás: femina.hu)

Megkérték Paris Hilton kezét
Az Instagramon jelentette be Paris Hilton, hogy eljegyezték. Azt írta, nagyon boldog és izgatott, hogy legjobb 
barátja és lelki társa megkérte a kezét. A férfiről nem sokat árult el, de azt írta, nagyon elkötelezett, hűséges, 
szerető és jószívű. A lánykérés síelés közben, a luxus síparadicsomban, Aspenben történt. „Úgy érzem, én 
vagyok a legszerencsésebb lány a világon! Te vagy a valóra vált álom! Köszönöm, hogy bebizonyítottad, a 
tündérmesék léteznek.” – mondta Paris. (forrás: nlcafe.hu)Paparazzi

n Balázs Klári bő egy év 
alatt 12 kilótól szabadult 
meg: elhagyta a fűsze-
res, nehéz ételeket, a fe-
hér lisztet és a cukrot.

Az énekesnő azért döntött 
a látványos fogyással járó 
életmódváltás mellett, mert 
amikor 2016 nyarán megnéz-
te a róla készült fotókat, nem 
örült a látványnak, emel-
lett nem érezte jól magát az 
egyre szűkösebb ruháiban, 
mesélte Joshi Bharátnak. – 
Nem tudtam begombolni a 
fehér kis nyári kabátkámat, 
mert pattant le a gomb. Ha 
hízom, akkor mindenhova 
egyenletesen. Egyszerűen 
nagydarab leszek. Ha pedig 
fogyókúrázom, mindenhon-
nan ugyanúgy megy le. Na-
gyon elégedetlen voltam 

magammal, mindenemmel: 
a frizurám, a külsőm. Leg-
szívesebben elmentem volna 
egy lakatlan szigetre, ahol 
lefogyok, föltöltődöm, kicsit 
megváltozok – mondta a TV2 
műsorában. 2018-ban Balázs 

Klári negyven, Korda György 
hatvan éve lesz a pályán. Az 
énekesnő szerint természe-
tes, hogy az idő múlása lát-
szik, ez az élet velejárója.

– Vannak emberek, akik 
ezt nem fogadják el. Vannak 

olyanok, akik azt írják ne-
kem: hogy megöregedett! 
Bocs, mutasson valakit, aki 
negyven év alatt nem válto-
zott. Én soha nem is töre-
kedtem arra, hogy gyönyö-
rű legyek. Én nem vagyok, 
és nem is voltam gyönyörű, 

én mindig ápolt akartam len-
ni. Ápolt és szimpatikus – 
árulta el.

A 65 éves énekesnő most 
jól érzi magát a bőrében, a 
negatív kommentek sem tö-
rik le, helyén tudja kezelni 
a kritikákat.

Balázs Klári már nem tudta begombolni a ruháit 
– A súlyfeleslege nagyon zavarta

Állva tapsolták a 101 éves 
színészlegendát

Az Ön márkakereskedője:

Szombathely, Zanati u. 48. • Tel.: 94/512-776, 94/512-770
 autóház

A hirdetésben feltüntetett ár ajánlott fogyasztói ár, mely 
az i20 1.25 LP, 5 ajtós, 75 LE Entry modellre vonatkozik. 
Kombinált üzemanyag-fogyasztás: 3,7-6,7 l / 100 km; 
kombinált CO2-kibocsátás: 86-127 g/km.

Hyundai i20
Teret ad az életnek!

2 999 000 Ft-tól*

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

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

TakaríTó és 
szolgáltató kft.
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88

92 TÁRSASHÁZAKBAN
OTTHON VAGYUNK!

06 70 409 26 62
info@vasihazkezelo.hu • vasihazkezelo.hu

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

Email: konyatibor66@gmail.com

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

közvetlen a gyártótól!

Friss ajánlataim!

Mészáros Dóra
+36 30 9294 789

Kámonban szép állapotú 
kétgenerációs ház 
 35,9 M Ft

Belvárosban  4 szobás, 
I emeleti szép lakás 
 25,9 M Ft

Kertvárosi 2005-ben épült 
7 szobás ház dupla garázzsal
 36,9 M Ft

Újépítésű nappali+2szobás 
ikerház év végi átadással
 19,9 M Ft

Kámonban nappali+ 3 
szobás ikerház 28,5 M Ft

Szakértő válaszol
Pap Viktória 
a hét szakértője
Hőszigetelés nem csak 
a számok oldaláról

7 olcsó értéknövelő 
felújítási tipp

n Legtöbbször azt a kérdést teszik fel, hogy mennyit 
lehet a hőszigeteléssel megtakarítani, mikor térül 
meg a beruházás, pedig a hőszigetelésnek számos 
egyéb előnye is van.

Nem hagyhatjuk figyel-
men kívül, hogy télen nem 
süt a falból a hideg, a lakás 
a nagy melegben is elvisel-
hető hőmérsékletű és a pe-
nészesedés sem fog gondot 
okozni többet.

Figyelembe kell venni az 
épület tájolását, tagoltságát, 
a nyílászárókat, a gazdasá-
gi tényezőket is és az újon-
nan bevezetett minimum-
követelményeket, amik a 
korábbinál jóval szigorúbb 
elvárásokat támasztanak a 
felújítók számára.

Magyarországon a telepü-
lések mintegy 22 százalékát 
az 1960-as és ’70-es években 
épült panelépületek teszik 
ki, így ezek energetikai fej-
lesztése kulcsfontosságú fel-
adat manapság.

Az energiahatékony-
ság tekintetében a panel-
házak vannak az egyik 

legrosszabb helyzetben. 
Ezeknél az épületeknél 
számos olyan műszaki és 
anyagi probléma merül fel, 
amelyek nagyban megne-
hezítik a szigetelési mun-
kálatok megkezdését, illetve 

kivitelezését.
A megtérülési kulcskér-

dés így hamar érthetővé vá-
lik, hiszen a társasházaknál 
többnyire hitelből felújító 
tulajdonosoknak érthetően 
ez a legfontosabb. A meg-
lepő az, hogy szinte azon-
nali megtérülésről beszél-
hetünk, hiszen 10-25%-al 
növeli az ingatlan értékét 
egy hőszigetelés, és a csök-
kenő fűtési költségben is 
érezhető a megtérülés.

De nem szabad elfelejteni 
azt sem, hogy a kivitelezés 
után azonnal élvezhetjük a 
komfortosabb lakást télen 
és nyáron is.

1. Hozd rendbe a bejára-
ti ajtót és környékét. A ve-
vők ezt látják meg először, 
fontos, hogy már ez rögtön 
jó benyomást keltsen. Ha a 
kintről látható részt felújí-
tod, 7-15%- kal is többet el-
kérhetsz ingatlanodért.

2. Cseréld le a régi kon-
nektorokat újakra, jobb mi-
nőségűekre és az ingatlan 
stílusához jobban illőkre.

3. Konyhabútor lefestése.
4. Fogantyúk lecserélése 

a konyhabútoron, szekré- 
nyeken, fiókokon.

5. Fesd át a régi, ódivatú, 
unalmas csempéket. 

6. Ha van rá hely, csinál-
tass gardróbszekrényt a há-
lószobába. Nem kell, hogy 
nagyon nagy legyen és va-
gyonokat sem kell költeni 
rá, de a potenciális vevők 
imádni fogják már a gon-
dolatát is, hogy lehetne egy 
saját gardróbjuk a hálóban. 

7. Cseréld le és/vagy javít-
tasd meg a kilincseket és a 
csapokat. Nem kerül sokba, 
de nagyon megéri, hiszen 
látványos dolog, ezek van-
nak a legtöbbet használva.

 (forrás: 
otthonokesmegoldasok)
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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!

Zolika kanapé 
81 600 Ft 54 400 Ft

Vento szekrénysor 
209 900 Ft 139 900 Ft

Vegas3 falipolc 
11 900 Ft 7 900 Ft

Sára kanapé 
85 200 Ft 49 990 Ft

Skandináv sarok 
176 900 Ft  117 900 Ft-tól

Paulina II. kanapé 
137 900 Ft 91 900 Ft

Osaka 3-2-1 garnitúra 
333 300 Ft 222 200 Ft-tól

Nílus II. fr.ágy 
89 900 Ft 59 990 Ft

Mars I. szekrénysor 
209 900 Ft 139 900 Ft

Lorenzo nappali sor 
156 300 Ft 104 200 Ft

Lance étkező 
39 450 Ft  26 300 Ft

Forgószékek 
nagy 

választékban!

Fürdőszoba 
bútorok nagy 
választékban!

Francia sarok 
258 300 Ft 172 200 Ft-tól

Fenyő hosszabbítható gyerekágy 
86 700 Ft 57 800 Ft

Cindy kanapé 
119 900 Ft  79 900 Ft

Dohányzó asztalok nagy 
választékban!

Akciós 
160-as gardrób 

52 400 Ft 34 990 Ft

Berta 6szem. étkező 
119 900 Ft  79 900 Ft-tól

Elemes konyhák nagy 
választékban

Panel étkező 
72 100 Ft  47 900 Ft

Panka gyerekágy 
33 100 Ft  21 990 FtÁlló fogasok 

nagy 
választékban!

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

Az év felújított háza 2017-ben
n Dénes György építész 
vehette át hétfőn egy ter-
vei alapján felújított bala-
tonhenyei lakóépületért 
az Év háza díjat.

A tervező tisztelettel ke-
zeli az épített örökség érté-
keit, de a kötöttségeken be-
lül merészen alakítja a mai 
kor igényeinek megfelelően 
az épületet, megteremtve 
ezzel a régi és az új egyen-
súlyát. Homlokzatképzése, 
a belső terek alakítása és 
berendezése példaértékű, 
kiváló példája a megtartva 
megújítás gondolatiságnak.

(forrás: sokszinuvidek)

n Szemrevaló mintázatok ide, divatos színvilágok oda, 
van, hogy nem engedhetünk meg magunknak pénz-
ben és/vagy időben egy teljes padlóburkolat cserét.

De mi előtt patthelyzetet 
hirdetnénk, mutatunk egy 
olyan ötletet, ami a régiből 
hoz ki valami merészen újat, 
azaz a meglévő járólapot tur-
bózza fel. Az átalakulás egé-
szen lenyűgöző. A trükk pe-
dig pofonegyszerű. Nem kell 
ugyanis hozzá több, mint 
hagyományos stencil sablo-
nok, meg egy kevés festék és 

egy festékhenger. Meg a régi 
mintázatú, kissé megkopott, 
sokat látott, új köntösre érett 
járólapunk.

(forrás: 
otthonokesmegoldasok)

Legyen új padlód, 
festéssel
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Januári akciónk!
Roberta mosópor 3 kg  � � � � � � � � � � � � � 600 Ft
Top színes ruha mosógél 3 l   � � � � � � � � 800 Ft
Lyzzi színes-fehér mosógél 4 l   � � � � � � 950 Ft
Coccolino levendulás 2 l � � � � � � � � � � � � 680 Ft
Silan többféle 2 l   � � � � � � � � � � � � � � � � � � 830 Ft
Száraztészta többféle 500 g   � � � � � � � � 140 Ft
Száraztészta többféle 1 kg   � � � � � � � � � 280 Ft
4 tojásos száraztészta többféle 400 g �  220 Ft
Lanza mosógép tisztító   � � � � � � � � � � � 1000 Ft
Lizzy öblítő   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  200 Ft/l
Ági mosogatószer � � � � � � � � � � � � � � �  210 Ft/l
Adrienn fürdőszobai tisztítószer   � � � � 330 Ft
Adrienn konyhai tisztítószer � � � � � � � � 330 Ft
Adrienn hideg zsíroldó � � � � � � � � � � � � � 540 Ft
4 tekercses WC papír 3R � � � � � � � � � � � � 140 Ft
24 tekercses WC papír 3R � � � � � � � � � � � 740 Ft
100 db-os papírzsebkendő � � � � � � � � � 100 Ft
10×10 papírzsebkendő � � � � � � � � � � � � 190 Ft
Pelenka 50 db   � � � � � � � � � � � � � � � �  600 Ft-tól
LED izzó 7W   � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 450 Ft
Rezgésálló izzó � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 Ft
Izzó kis fog� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 130 Ft
Elem AAA-AA � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 140 Ft
Colgate fogkrém   � � � � � � � � � � � � � � � � � � 280 Ft
Dávid-Adrienn tusfürdő � � � � � � � � � � � � 200 Ft
Palmolive tusfürdő   � � � � � � � � � � � � � � � � 390 Ft
Eurodog kutyakonzerv � � � � � � � � � � � � � 280 Ft
Eurocat macskakonzerv � � � � � � � � � � � � 135 Ft

Mindennap, hétvégén is 
8.00-20.00 óráig 

a TITY-TOTY Diszkontban!
Szombathely, Széll kálmán u. 35.

csecsemő- és gyermekgyógyász,  
infektológus, bőrgyógyász szakorvos

Dr. Vincze Magdolna főorvos

• ekcéma kezelés, anyajegy szűrés
• vírusos növedékek kezelése

• fibroma eltávolítás
• tejcukor és gyümölcscukor

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

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

DISZNÓTOROS  
HÉTVÉGE A LIDOBAN!

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

Egyágyas felár: 10.000 Ft
2018. január 26.-28.,  

február 02.-04., 09.-11. 
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.

Szafi Free 
és Barbara 
gluténmentes termékek

KóKuszzsír

Csak 1390 Ft/Kg
Nem hidrogéNezett!

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

 víz 
650Ft/1,5l (433 Ft/l)

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

Organic Vital Biobolt 
Szombathely, Savaria tér 1/G. 

(keresse kék-fehér tetőnket)  
A Claudia cukrászdától 50 méterre, a 

Borostyánkő irányába. • Tel.: 94/788-748
www.bioboltszombathely.hu

Szombathely, Kossuth Lajos u. 22. •Tel.: +36-94/342-317
 Sárga Zebra Szemüvegdiszkont

Az ajánlat komplett szemüveg rendelése esetén érvényes. Más akcióval nem összevonható. 
Részletekről érdeklődjön üzletünkben. Az akció 2018. január 17-től február 17-ig tart.

Végkiárusítás

-50%
-60%

-70%
-80%

CSAK EGY HÓNAPIG!

DOMUS
üzletközpont I.emelet 

Tel.: 94/333-200

Könnyű, fürge 
lábakat szeretne?

Pedikűr, 
manikűr, 
házhoz megyek.

06-30-523-9253

Szeretettel várjuk a barnulni vágyókat 
a Galaxy Szoliban, a Galaxy Fitness Clubban.

Egy Ergoline 600-as fekvő és egy Luxura álló gépben 
barnulhatsz csokira Chocholate Brown csövekkel :)

Csokicső! A tökéletes szoláriumélmény!

GALAxy 
SzoLi

Szombathely, Szürcsapó u. 23. Nyitvatartás: H-P: 06:30-22:00, Sz-V: 09:00-21:00

n Talán még tart az az 
újévi fogadalmunk, hogy 
idén egészségesebben 
élünk és jobban odafigye-
lünk magunkra.

Az egészséges táplálko-
zásról már mindenki tudja, 
hogy érdemes változatosan 
étkezni, sok zöldséget, gyü-
mölcsöt fogyasztani. Télen 
kevesebb lehetőségünk van 
friss zöldségféléhez hozzá-
jutni és az éltető napfény is 
kevesebb. Ilyen-
kor meg inkább 
szükségünk van 
a vitaminokra, 
tápanyagokra. 
Az erős szerve-
zet és a jól mű-
ködő immun-
rendszer sokkal 
ellenálóbbá tesz 

minket a különféle beteg-
ségekkel szemben! Akinek 
nehézséget okoz a sokszínű, 
kiegyensúlyozott étrend ösz-
szeállítása, vitaminkészítmé-
nyekkel pótolhatja a hiány-
zó mikro-és makroelemeket, 
nyomelemeket. Válogassuk 
meg, mit eszünk! Kerüljük a 
szintetikus készítményeket, 
manapság könnyen elérhető-
ek az organikus élelmiszerek 
és a természetes vitaminok. 
Egészségünkre!

Kezdjük egészségesen az új évet!

Hagyma minden mennyiségben
A vörös- és fokhagyma a nátha megelőzésében is kitűnő módszernek 
tűnt, így az influenza ellen is bátran bevethetőek. Készíts vörös-
hagymateát, mely nemcsak kiváló köhögésoldó, de a légutak nyál-
kahártyáján megakadályozza a vírusok elszaporodását. Fokhagyma 
esetében érdemes minden nap egy gerezd elfogyasztása hatékony 
vírusölő hatása miatt.Életmód

A téli hidegben csak úgy 
vágyunk a meleg ételekre. 
Egy tányér gőzölgő, forró le-
vesnek szinte nem is lehet 
ellenállni.

Egy hideg, téli estén nincs 
is jobb vacsora egy tányér 
forró, tápláló levesnél. Hát 
még, ha az elkészítésük is 
csupán fél órát vesz igénybe. 
Egy fárasztó, nehéz nap után 
a konyhában való ténykedés, 
és a vacsora elkészítése se-
gíthet a lenyugvásban és az 

átszellemülésben is.
A sok finomságot tartal-

mazó levesek igazán táplá-
ló étkek. Bár a zöldségekből 
főzés közben a vízben oldó-
dó vitaminok nagy része el-
vész, marad bőven tápanyag 
a levesben, melyre szerveze-
tünknek szüksége van. A jól 
összefőtt alapanyagoknak 
köszönhetően, ráadásul kon-
centráltan találhatóak meg 
benne, így tudnak feltölteni, 
táplálni bennünket.

Hideg ellen levessel
www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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Farsangi menüajánlatunk

Hozzávalók: 5 dkg vaj, 
15 dkg liszt, 5 dkg cukor, 4 
tojás, 1 citrom reszelt héja, 
só, porcukor, olaj.

A vajat, csipetnyi sót, 
citromhéjat, 7,5 dl vizet 
felforralunk, majd hoz-
záadjuk a lisztet és addig 
főzzük ameddig el nem 
válik az edény falától. 
Ezután hozzákeverjük a 
cukrot kanállal kiszaggat-
juk és olajon megsütjük. 
Tálalás előtt porcukorral 
hintjük meg.

Savanyú becsinált leves
Hozzávalók: 40 dkg sertés-
hús, 10-10 dkg sárga- és fe-
hérrépa, 5 dkg zeller, 5 dkg 
karalábé, egy csokor petre-
zselyem, 2 tojássárgája, 2 
dl tejföl, 1-2 evőkanál olaj, 
ecet és só.

A kisebb kockákra vágott 
sertéshúst kevés olajban meg-
pirítjuk, majd megsózzuk, és 
felengedjük körülbelül 1,2 l 
vízzel. Amikor a hús félig pu-
hára főtt, hozzáadjuk a fel-
kockázott zöldségeket, a vá-
gott petrezselymet, és puhára 
főzzük. Ezután a levest levesz-
szük a tűzről, és belekeverjük 
a tojássárgájával elhabart tej-
fölt, végül pedig kevés ecettel 
enyhén savanykásra ízesítjük.

Farsangi 
részeges csirke

Farsangi aprófánk

Vas megyében mi vagyunk az
OtthOn Centrum ingatlaniroda tanácsadó csapata!
A mi csapatunk összetartó, vidám hangulatú, megbízható, ismert, stabil, országos lefe-
dettséggel rendelkező cég arcai vagyunk. A munkánk változatos, érdekes, sok új ember-
rel kerülünk kapcsolatba nap, mint nap. A munkaidőnk és a jövedelmünk tervezhető, a 
befektetett munkánkkal arányos (sok munka, sok pénz, kis munka, …). Az irodánk han-
gulatos, igényes, szuper informatikai háttérrel.

Téged keresünk, ha kiváló kapcsolatteremtő képességgel, vállalkozói 
szemlélettel rendelkezel, kitartó vagy és szeretsz csapatban dolgozni!

Várunk, írj, vagy hívj!
Önéletrajzodat küldd a toth.rita@oc.hu címre, +36-70-454-1450.

30-80 kW-os fatüzelésre kifejlesztett 
vízrostélyos, hamuládás, katalizátorral 
felszerelt kazánok megrendelhetők. 
Nagy ajtók, könnyű kezelhetőség, 
kényelmes fűtés, olcsóbb meleg.

CSEPREGI KazánoK

5 év
garanciával!

Fűtsön Olcsóbban!

Horváth Antal Csepreg, Bercsényi u. 27.
+36-70/275-72-13 • www.csepregikazan.hu

30kw
250 mm átmérő – 5,3 m
200 mm átmérő – 6 m
180 mm átmérő – 7,3 m

40kw
250 mm átmérő –5,7 m
200 mm átmérő – 8 m
180 mm átmérő – 11 m

50kw
250 mm átmérő – 6,5 m
220 mm átmérő – 8 m
200 mm átmérő – 10,5m

Ideális kémény méretek

Hozzávalók: egy csirke, 8 
dkg vaj, 3 dl fehérbor, 12 dkg 
füstölt szalonna, majoránna, 
őrölt bors és só.

A megmosott csirkét kí-
vül-belül megsózzuk, belse-
jét majoránnával, külső felü-
letét borssal fűszerezzük. Az 
így előkészített csirkét magas 

falú tepsibe helyezzük, leönt-
jük olvasztott vajjal, továbbá 
aláöntjük a fehérbort. Sü-
tőben, letakarva pároljuk, 
szükség szerint pótoljuk az 
elpárolgott bort. Amikor meg-
puhult, hajszálvékony szalon-
naszeleteket borítunk rá, és 
ropogósra sütjük.
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LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft.

Répcelak

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

GÉPKEZELŐ 
– HÖLGYEK RÉSZÉRE IS!

Feladat:
•  Gépek, berendezések üzemeltetése
Előnyök:
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat
•  Alapszintű számítógépes ismeretek

MECHANIKAI KARBANTARTÓ
(GÉPBEÁLLÍTÓ LAKATOS, GÉPJAVÍTÓ LAKATOS)
Feladatok:
•  Gépbeállítások, Karbantartási feladatok ellátása
Elvárások:
•  Géplakatos végzettség, előny: mechatronikai végzettség
•  Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat- előny: 

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

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

JUTTATÁS
–  MUNKÁLTATÓ ÁLTAL BIZTOSÍTOTT BUSZJÁRAT 

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

–  13.HAVI JUTTATÁS
Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, 

kérem, hogy juttassa el önéletrajzát az 
alábbi elérhetőségek valamelyikére:

LISS Patrongyártó, 
Töltő és Forgalmazó Kft. 

9653 Répcelak, 
Carl von Linde út 1.
 web: www.liss.hu 

e-mail: karrier@liss.hu

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

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

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

ADAGOLÓGÉP-KEZELŐ
Feladat:
•  adagológépek folyamatos üzemeltetésének biztosítása
•  segéd- és csomagolóanyagok biztosítása adagológépekhez
•  ömlesztett sajt minőségének ellenőrzése
Elvárások:
•  legalább 8 általános iskolai végzettség
•  precíz, pontos munkavégzés

SAJTFŐZŐ
Feladat:
•  a recept szerint a szükséges alapanyagok kimérése
•  a főzőberendezés segítségével adagolásra kész sajt előállítása
•  a termék minőségének folyamatos figyelése
Elvárások:
•  legalább szakmunkás iskolai végzettség
•  precíz, pontos munkavégzés

KARBANTARTÓ
Feladat:
•  élelmiszeripari berendezések (főző, adagoló, csomagoló) 

szakszerű karbantartása, beállítása, javítása
Elvárások:
•  mechatronikai műszerész, elektroműszerész vagy villanyszerelő 

végzettség gyengeáramú ismeretekkel
•  precíz munkavégzés
•  fejlődésre való nyitottság

FOLYAMATTÁ MOGATÓ 
TECHNIKUS (1 műszakos)
Feladatok:
•  projekt- és innovációs folyamatok dokumentációs hátterének 

biztosítása
•  napi üzemi adminisztráció
•  alapanyagok, veszteségek rendszerszintű nyomonkövetése
•  termelési folyamatok optimalizálásában való részvétel 

(állásidő, csomagolóanyag-felhasználás, előömledék 
nyomonkövetése és elemzése stb.)

Elvárások:
•  középfokú szakirányú végzettség (élelmiszeripari technikus)
•  excel, word felhasználó szintű ismerete
•  precíz, pontos munkavégzés
Előny:
•  vállalatirányítási rendszer ismerete (SAP)

•  gyártó vállalatnál hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

Pályakezdők jelentkezését is várjuk!
Korrekt betanulási időt biztosítunk.

Vulcano Energia keres 

Napelem 
üzletáguNkhoz 

munkatársat
Elvárások:
– jogosítvány

– műszaki érdeklődés

Jelentkezés módja: 
Fényképes önéletrajzát az 

allas@vulcanoenergia.hu 
e-mail címre várjuk pozíció 

megjelölésével.

kézi csomagolókat 
(egy vagy két műszakos munkarendbe)

Nyugdíjas vagy megváltozott munkaképességű munkavállalók 
jelentkezését is várjuk a ládamosóba vagy egyéb könnyű fizikai munkákra.

Céges buszjáratot vagy 100%-os bérlettámogatást valamint béren kívüli 
juttatásokat is biztosítunk.

telefonszám: 70/938-8711

Baromfi- es Elelmiszeripari Kft.

A TARAVIS Baromfi- és Élelmiszeripari Kft Sárvár-
rábasömjéni üzemébe hosszú távra, hétfőtől 

péntekig, teljes munkaidős munkatársakat keres 
az alábbi munkakörbe:

Reflexológust, 
talpmasszőrt 

keresek!
Szükség esetén 

betanítom, nyugdíjas 
férfiak előnyben 
jogosítvánnyal.

Telefonszám: 
0670 510 53 09

Már több mint kétmillió e-személyi van a lakosságnál
Az elektronikus személyazonosító igazolvány 2016. januári bevezetésétől eltelt két év alatt 
2,683 millió új típusú igazolványt kérelmeztek. Az emberek leggyakrabban a személyazonos-
ságuk igazolására használják az okmányt, de a személyes adatok kiolvasását támogató rend-
szerek használata is egyre meghatározóbb. (forrás: www.vilaggazdasag.hu)

Állás
Oktatás

Sabina Zrt szabászati és kárpitos üzemrészlege 

betanított munkára 
várja a jelentkezőket.

Kiemelt bérezés, két műszak. 
Érdeklődni a 94/513-951-es 

telefonszámon lehet.

Sabina Zrt 
egyműszakos 
munkarendbe

(Akár fél 8-as 
munkakezdés is 

lehetséges.)

varró-
nőket, 

keres.
Érdeklődni a 

94/513-951-es 
telefonszámon 

lehet.

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 

www.szuperinfo.hu 
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Magyar tulajdonú termelő 
vállalat Szombathelyi  

telephelyére

KÖNYVELŐ 
POZÍCIÓBA

munkatársakat keres.  

Jelentkezni a 30/331-0324- es 
telefonszámon vagy az  

allas.gazdasag@gmail.com
e-mail címre elküldött  

önéletrajzzal lehet.

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt. 
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága

Szombathely 2 postára

KERÉKPÁROS vagy MOTOROS KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres

A munkakör betöltésének feltétele:
- minimum 8 általános iskolai végzettség,
- bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthető: azonnal.

Amennyiben felkeltettük érdeklődését küldje el 
önéletrajzát az alábbi elérhetőségek egyikére:
Szombathely 2 posta, 9702 Szombathely,
Vasút u. 5.
+36 (94) 568-360 telefonszámon,
valamint elektronikusan:
Szombathely2postavezetes@posta.hu

79x112mm_MP_allas_kezbesito_szombathely.indd   1 2018. 01. 11.   11:19:59

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

Az alábbi pozícióba új munkatársat keresünk:

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

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

állandó éjszakás (22-06 h) munkarend
•  Ingyenes céges buszjárat
•  Sikeres munkatárs ajánlás esetén ajándékutalvány juttatás
•  Saját állományban való alkalmazás
Feltételek
• Min. általános iskolai végzettség

További kérdés esetén keressen bennünk bizalommal munkaidő-
ben (8-16 h) a megadott telefonszámokon, vagy az alábbi elérhe-
tőségek valamelyikén.
Cím: Seton Hungary Kft., 9545 Jánosháza, Jókai u. 4.
Tel.: +36 95 450 794 • Fax: +36 95 551 900 • Mobil: +36 20 355 0250
E-mail: hrjanoshaza@setonautoleather.com

Leather, vaLue oF nature

Alapórabérek 985 Ft/h-tól!

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

a Hungária Szuperinfó 
laphálózat tagja.
Kiadja: Maraton 

Lapcsoport-Multivízió 
Kiadói Kft., 8200 Veszprém, 

Házgyári út 12.
Felelős kiadó: Heffler György 

és Vida-Varga Andrea 
ügyvezető igazgatók

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

Ügyfélszolgálat:  
Szanyi Márta 

Tel: 94/ 511-254
Nyomdai kivitelezés:  
Oláh Nyomdaipari Kft.

Terjesztés: DMH 
Magyarország Kft 

Vas Megyei Szuperinfó  
Megjelenik minden héten 

40 000 példányban
Megjelenés napja: szerda
Lapzárta: péntek 15.00 óra

A Szerkesztőség fenntartja 
magának a jogot az 

olvasói levelek tartalmának 
szerkesztésére és közlésére.

Szerkesztőségünk 
a jogszabályokba ütköző, 

etikailag kifogásolható 
hirdetések közlésétől elzárkózik, 

a megjelent hirdetések 
tartalmáért és a nyomdai 

hibákért felelősséget nem vállal.

A Büki Gyógyfürdő Zrt. 
felvételt hirdet az alábbi 
munkakör betöltésére:

TAKARÍTÓ
Amit kínálunk:

kiemelt bérezés, 
hosszú távú, biztos munkahely, 

kiterjedt munkabéren túli 
juttatások, útiköltség térítés, igény 
szerint munkába járás biztosítása, 

tervezhető munkarend.

Jelentkezés az alábbi 
elérhetőségeken, fényképes 
önéletrajz megküldésével:

E-mail: kiss.veronika@bukfurdo.hu
Postacím: 9740 Bük, termál krt. 2/A

további információ az alábbi 
telefonszámon kapható: 

06 94 558 080
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Magyarország egyetlen babaterméket gyártó vállalata, 
a MAM-Hungária Kft. már több mint 25 éve indította el 
termelését Szombathely közelében, Vaskeresztesen. 

A ma már több mint 500 főt foglalkoztató vállalatunk évek 
óta folyamatosan fejlődik és bővül.

Kontroller
munkatársunkat keressük az alábbi feladatok ellátására:

•  Árképzés és az árak folyamatos karbantartása
•  Részvétel a holdingban alkalmazott eladási árak harmonizációjában
•  Fedezet elemzése, javítása
•  Elemzések, döntés-előkészítési anyagok készítése
•  Havi kiértékelések, jelentések készítése
•  Adatbázisok karbantartása, konzisztencia-vizsgálatok
•  Részvétel projektekben, jobbítások bevezetésében

Elvárásaink:
•  Egyetemi, főiskolai végzettség – közgazdász
•  Tárgyalóképes német és/vagy angol nyelvtudás
•  Számítástechnikai ismeretek (kiemelten Excel, Access; Visual Basic előny)
•  Integrált vállalatirányítási rendszer ismerete
•  Precíz, önálló és megbízható munkavégzés
•  Analitikai képességek, számok és összefüggéseik ismerete
•  Pályakezdők jelentkezését is várjuk!

Előnyt jelent:
•  Microsoft Dynamics AX integrált vállalatirányítási rendszer ismerete

Amit mi kínálunk:
•  versenyképes jövedelem csomag
•  szakmai fejlődés lehetősége
•  szakmai és nyelvi képzések
•  családias munkahelyi légkör nemzetközi környezetben
•  támogató kollégák, fiatalos csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, fényképes magyar és angol/ 
német nyelvű önéletrajzát a karrier@mambaby.com e-mail címre várjuk.

Jelentkezési határidő: 2018. január 26.
Vállalatunkról bővebb információt honlapunkon talál: www.mambaby.com

„Working for the next generation.”

A szombathelyi BPW-Hungária Kft. 
az alábbi munkakörökbe keres munkatársakat:

 

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, 

szakmai önéletrajzát 
a pozíció megjelölésével 

az alábbi e-mail címre várjuk:
palyazat@bpw.hu

Állásajánlataink és további információk a 

oldalon elérhetők

www.bpw-hungaria.hu/karrier
és a www.facebook.com/bpwhungariakft/ 

9700 Szombathely, Körmendi út 98.
BPW-Hungária Kft.,

Amit kínálunk:
- komoly, szakmai igényességet követelő feladatok
- egyedi gyártás, változatos munka
- versenyképes bér- és juttatások

SZERELŐ-LAKATOS, HEGESZTŐ, NC FORGÁCSOLÓ, ANYAGMOZGATÓhegesztő, NC forgáCsoló, szerelő-lakatos

Munkajogi változások 2018-ban
n Az idei évben is számos változás elé nézünk, 
melyek meghatározhatják hétköznapjainkat. 
Jó, ha ezekkel tisztában vagyunk. Nézzük, mi 
változik a munka világában 2018-ban!

1. Az egészségi állapothoz 
igazodó munkavégzés

Azt már eddig is törvény-
be foglalták, hogy a munka-
vállalót csak olyan munkára 
lehet alkalmazni, amely testi 
alkatára vagy fejlettségére, és 
2018. január 1-től az új szabá-
lyozás szerint már az egész-
ségi állapotára sem jár hát-
rányos következményekkel.

2018-tól most ez a rendel-
kezés az egészségi állapotra 
történő utaláson kívül azzal 
egészült ki, hogy a munkál-
tató a munkavállaló egészsé-
gi állapotának változásá-
ra való tekintettel köteles a 
munkafeltételeket, a mun-
kaidő-beosztást megfelelően 
módosítani.

Mit jelent ez a gyakorlat-
ban? Ha például az a helyzet 

áll elő, hogy a vá-
randósság megálla-
pításától a gyermek 
1 éves koráig az illető hölgy 
egészségi állapota nem teszi 
lehetővé, hogy korábbi mun-
kakörében foglalkoztassák, 
akkor a munkáltató köteles a 
számára egy másik munka-
kört felajánlani, amely meg-
felel egészségi állapotának. 
A munkaköri alkalmasságot 
vagy alkalmatlanságot ter-
mészetesen a munkaválla-
lónak orvosi igazolással kell 
alátámasztani.

Mi a helyzet akkor, ha 
olyan munkát végez, hogy 
sem a munkafeltételek, sem 
a munkaidő nem módosít-
ható? Ebben az esetben az 
illetőt a munkavégzés alól fel 
kell menteni.

2. Egyértelműbbé válik a ga-
rantált bérminimum

Január 1-jétől alapbérként 
a kormány a munkaválla-
lók egyes csoportjaira néz-
ve eltérő összegű kötelező 
legkisebb munkabért és ga-
rantált bérminimumot álla-
píthat meg. A törvénymódo-
sítás alapján az összegnél 
és annak hatályánál figye-
lembe veszik majd a mun-
kakör ellátásához szükséges 
követelményeket, a nemzeti 
munkaerőpiac jellemzőit, a 
nemzetgazdaság helyzetét, 
az egyes nemzetgazdasági 
ágazatok és az egyes földraj-
zi területek munkaerőpiaci 
sajátosságait.

3. Megváltozott 
munkaképességű 
m u n k a v á l l a l ó 
definiálása

Az eddigi szabá-
lyozás alapján egy 
munkavállalónak, 
ha legalább ötven 

százalékos mértékű egész-
ségkárosodása volt, évenként 
öt munkanap pótszabadság 
járt számára. A jövőben az 
5 munkanap pótszabadság 
– a fogyatékossági támoga-
tásra és a vakok személyi 
járadékára jogosultakon kí-
vül – az úgynevezett meg-
változott munkaképességű 
munkavállalót is illeti meg. 
Azt, hogy ki tartozik ebbe a 
kategóriába, azt a törvény a 
következőképpen definiálja:

– akinek az egészségi álla-
pota 60 százalékos vagy ki-
sebb mértékű,

– aki legalább 40 százalé-
kos egészségkárosodással 
rendelkezik,

– akinek a munkaké-
pesség-csökkenése 50-100 
százalékos mértékű,

– aki rokkantsági ellátás-
ban részesül.

4. A munkavállalói képvi-
selők fogalmát kiterjesztik

2018. január 1-től kibővül 
a munkavállalói képviselők 
köre. Az üzemi tanács tagja, 
az üzemi megbízott és a gaz-
dasági társaság felügyelő bi-
zottságának munkavállalói 
képviselője mellé bekerült a 
(védett) szakszervezeti tiszt-
ségviselő is. Ez bizonyos ese-
tekben változásokat jelent. 
Például a jogellenes munka-
viszony megszüntetés miatt 
indított munkaügyi perben 
ugyanis visszahelyezés kér-
hető, amennyiben a munka-
viszony megszüntetésekor a 
munkavállaló munkavállalói 
képviselő volt.

 (forrás: profession.hu)
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9700 Szombathely, Akacs M. u. 8-10.
info@szmszc.hu

2018. január végétől induló, keresztféléves ingyenes* képzések,
munkarend: hétköznap (3 nap), délután; képzési idő: 2 év
Feltétel: Szakképesítés
Érettségi Automatikai technikus

Turisztikai szervező, értékesítő
*A második államilag finanszírozott szakma ingyenes. 
A részletekről érdeklődjön a fenti elérhetőségek 
valamelyikén.

Felnőttoktatási kínálatunk 
a 2017/2018-as tanévre

A jövőd nálunk kezdődik!

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

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

A SzMSzC Gépipari és 
Informatikai Szakgimnáziuma 
felnőttoktatás keretében az alábbi ingyenes képzéseket indítja 2018 
februártól levelező illetve esti munkarendben (heti 3 alkalom a 
délutáni órákban).
• CAD-CAM informatikus
Képzési idő: 2 tanév, a jelentkezés feltétele: érettségi bizonyítvány
• CNC gépkezelő
Képzési idő 1 tanév, a jelentkezés feltétele: gépgyártás-technológiai 
technikus vagy gépi forgácsoló szakképesítés
• Szerszámkészítő
Képzési idő: 2 tanév
További információ a gepipari@gimsz.sulinet.hu 
email címen vagy a 20 / 503 4700 telefonszámon 
kérhető. Jelentkezés személyesen az iskolában 
(9700 Szombathely, Rohonci út 1.)

Hefele2017
2018

SZMSZC 
HEFELE MENYHÉRT ÉPÍTŐ- ÉS FAIPARI 

SZAKGIMNÁZIUMA ÉS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA

KERESZTFÉLÉVES KÉPZÉSEINK

Kárpitos és Asztalos
További információ:

www.hefele.sulinet.hu
Kérdésed lenne? Fordulj hozzánk bizalommal:
06-94/501-344       06-20/503-4406

SZOMBATHELYI MŰSZAKI 
SZAKKÉPZÉSI CENTRUM
SAVARIA SZAKGIMNÁZIUMA ÉS 
KOLLÉGIUMA

9700 Szombathely, Hadnagy utca 1.
Tel.: 94/500-260 • Fax: 94/500-267
E-mail: savaria@savaria-szki.hu www.savaria-szki.hu

FELNŐTTOKTATÁS
2 éves • esti tagozatos • ingyenes képzés 

feltétel: érettségi vizsga

LOGISZTIKAI ÉS 
SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI 

ÜGYINTÉZŐ 
szakmában.

Kezdés: 2018. február

VÁRJUK A JELENTKEZŐKET!
A részletekről érdeklődjön iskolánkban!

Szombathelyi Műszaki 
Szakképzési Centrum 
Puskás Tivadar Fém- és 
Villamosipari Szakgimnáziuma, 
Szakközépiskolája és Kollégiuma
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

Esti munkarendben 
VILLANYSZERELŐ
OKJ-s felnőttoktatás 

a PUSKÁSBAN.
Az oktatás indulásának időpontja:

2018. február 1.
Esti munkarendben iskolarendszerű oktatáson 

korhatár nélkül tanulhatsz piacképes szakmát.
Van már OKJ-s szakmád? A 2. OKJ-s szakmádat is 

ingyenesen szerezheted meg.

SZMSZC RÁZSÓ Imre Szakgimnáziuma 
és Szakközépiskolája Körmend

94/594-077 • http://razso.kormend.hu • iskola@razso.sulinet.hu

FELNŐTTOKTATÁS
2 éves • esti tagozatos • ingyenes képzés

ELADÓ és ASZTALOS szakmákban.
Kezdés: 2018. február

VÁRJUK 
A JELENTKEZŐKET!

A részletekről 
érdeklődjön 
iskolánkban!

Az SZMSZC Eötvös Loránd Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
(9500 Celldömölk, Sági u. 65.)

a 2017/2018. tanévben, keresztfélévben 
az alábbi iskolai rendszerű, INGYENES képzéseket 
hirdeti ESTI tagozaton, felnőttoktatás keretében:

ASZTALOS (OKJ 34 543 02)
IPARI GÉPÉSZ (OKJ 34 521 04)

2017/2018. tanévben, keresztfélévben 
az alábbi iskolai rendszerű, INGYENES képzéseket hirdeti 

ESTI tagozaton, felnőttoktatás keretében:
CUKRÁSZ (OKJ 34 811 01)

PÉK (OKJ 34 541 05)

A gyakorlati képzés helyszíne: az iskola tanműhelye.
Az oktatás időbeosztása: heti 3 alkalommal 15.30-20.00 között.

A jelentkezés további feltétele:
Egészségügyi alkalmasság mindkét képzés esetén, valamint a cukrász 

képzésre jelentkezők esetében sikeres pályaalkalmassági vizsgálat.

Jelentkezési határidő:
2018. január 22.

További információt és jelentkezési lapot találsz 
a www.eotvoscell.hu honlapon!

Kérdés esetén készséggel állunk rendelkezésre 
a 0695/420-550, 0620/234-4265-ös telefonszámon, 
valamint a titkarsag@eotvoscell.hu e-mail.címen!

Ingyenes képzések – esti (levelező) felnőttoktatás a Centrum iskoláiban.
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TAKARÍTÓ
MUNKATÁRSAKAT

keresünk:
• irodai környezetbe

•reggeli munkavégzésre
•heti 3 alkalommal
Jelentkezés

munkanapokon
9.00-16.00 között:
06 30 485 2243

A felső tAgozAtot egy
hAtármenti iskolábAn? Jó ötlet...
Németül? Az angol is fő tantárgy?
Jó ötlet. A Josefinum Eberau
szeretettel várja az érdeklődő
tanulókat, szüleikkel együtt

2018. január 26-án pénteken,
reggel 9.00-től 12.00-ig az iskola
épületében tartandó nyílt napjára,
ahol a beiratkozási feltételekről is

kaphatnak magyar nyelvű információt.
Cím: Eberau, Marktstr. 29.
www.josefinum-eberau.at

06-70/316-8356

OKTATÁS

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

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

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

Takarítónőket keresünk Bükre. Kőszeg
környékiek jelentkezését is várjuk.
(Munkábajárás megoldott.) Érd.: 0620/
324-9655.

INGATLAN

Bük, Petőfi S u. 3. alatt lévő, udvari ga-
rázs soron garázs eladó. Tel.:06-70/
318-5798

JÁRMŰVEK

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

VEGYES

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

Tömött kacsa konyhakészen, nagy máj-
jal, februári vágásra rendelhető. 1800
Ft/kg. 06-30/386-9400

Keszthelyen az egyetemhez közel fel-
szerelt albérlet egyetemistáknak kiadó.
06-20/377-4809

ÉrtÉkesítÉs: +36-20/205-9999

Varga Gyógygomba mintabolt
Szombathelyen!

Ingyenes tanácsadás, személyre szabott
adagolás, kedvezményes házhoz szállítás!

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

a Claudia cukrászdától 50 méterre, a
Borostyánkő irányába. Tel.: 94/788-748
web-áruház: www.gyogygombainfo.hu

Keresek beton kerítés lábakat szállítás-
sal, ugyanott igen régi gyári kézi eszkö-
zök eladók. Telefon.: 06-30/439-8681

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

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

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

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

A kupon a kedvezményes árból biztosítja a további engedménnnyttyt.

FarsaNgi aKcióK
20% kedvezmény
minden ezüst ékszerre!

8000 Ft/gr törtarany
beszámítás az

arany ékszerekre!
A beszámítás csak 1 gr feletti aranyékszerekre
vonatkozik és csak a vásárolt ékszer súlyáig. Ak
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TÁRSKERESÉS

Magányos? Akkor keressen engem!
Garantáltan megismertetem az igazival!
www.szemelyestarskereso.hu 06-30/
353-6152

Szombathelyi 44 éves férfi életvidám
nőt keres. Tel.: 06-70/230-4518

ÁLLÁS

GÉPKELEZŐGÉPKELEZŐ ésGÉPKELEZŐGÉPKELEZŐ és és 
ÖSSZESZERELŐÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ ÖSSZESZERELŐ felvétel

AMIT KÍNÁLUNK

 ÁTLAG NETTÓ 150.000 Ft KERESET
 13. HAVI ÉS ÉV VÉGI PRÉMIUM
 FIZETÉSI ELŐLEG
 MUNKAHELYI ÉTKEZÉSI LEHETŐSÉG
 KIMAGASLÓ AJÁNLÓI PROGRAM
 LEUTAZÁS TÁMOGATÁSA
 HAZAUTAZÁS 100 %-OS TÉRÍTÉSE

0606 2020 222 78 30
Likeoljon minket: facebook.com/pannonjob

INGYENES SZÁLLÁSINGYENES SZÁLLÁS
VESZPRÉMBEN

CNC gépkezelőket keresünk sárvári
munkahelyre. Hosszútávú, bejelentett
munkalehetőség kiemelten magas
bérezéssel. Utazási költségtérítés
vagy igényes, díjmentes szállás bizto-
sított. 06-70/527-2554,
femmunka.eu@gmail.com

Szombathely belvárosában közintéz-
mények irodáinak takarítására nyugdí-
jas takarítónőket keresünk napi 3-4
órában, délutáni munkavégzés 16 órá-
tól. Tel: 06/70/608-1346

Tetőfedő, ács, bádogos, vagy ebben
jártas munkatársat keresünk. Elérhető
nettó havi bér: 260.000 Ft. Tel.: 06-
70/362-6776

Villanyszerelőket és betanított munká-
sokat keresünk Sárvár és környékéről.
06-30/598-3356

Ügyfeleim részére
keresek:

Horváth Ildikó
06 70 454 1464

• Bük és a 84-es főút
közelében családi
házat 9 M Ft-ig

H á h Il

• Szombathelyen szép
állapotú, legalább
70 nm-es lakást
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Hétfő: 8-12 • Kedd: zárva • Szerda: 12-16 
Csütörtök: 12-16 • Péntek: 8-12

Ügyfélszolgálati irodánk nyitvatartása:

2+1 farsangi 
apróhirdetési 

akció!

2 hirdetés áráért 
3-at adunk 

Akció időtartama: 2018.01.17-től 02.05-ig!
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APTIV (korábban Delphi)
Szombathely, Zanati út 29/a • Tel.: 94/517-800 • szombathely.cv@aptiv.com

Az élvonalban együtt a biztonságos jövőnkért
Bővítjük Aktív Biztonságtechnikai egységünket, ahol Európában egyedüliként olyan ra-
darokat és kamerákat gyártunk, melyek segítenek megelőzni az emberi figyelmetlen-
ségből adódó baleseteket, és közelebb viszik a világot a baleset nélküli közlekedéshez.

Csatlakozz hozzánk
OPeráTOrkénT!

Légy részese a forradalmi újdonságnak!

korrekt, átlátható bérrendszer

patikatisztaságú munka-
környezet

műszakokhoz igazodó 
buszjáratok

elismerjük legjobbjainkat vevők vagyunk ötleteidre

többféle bónusz, extra mű-
szakpótlék

a város legnagyobb karácsonyi 
bulija

vásárolj olcsóbban 25 helyen


